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VOORWOORD

Een gewoon verslag over lotgevallen en werking van ’sLands

Plantentuin te Buitenzorg, in het afgeloopen jaar, verschijnt in

1892 niet.

In stede daarvan ziet dit werk het licht, op den 18,len Mei 1892,

als eenvoudige feestpublicatie, ter gelegenheid van het 75-jarig

bestaan van den Hortus Bogoriensis.
De samenstellers vleien er zich mede, dat dit geschrift tevens

eenige blijvende waarde zal hebben. Bij de belangstelling die

men ook buiten ’slands voor onze inrichting heeft, zal die waarde

zeker daardoor worden vergroot, dat eerlang eene uitgave van het

werk in de Duitsche taal kan worden te gemoet gezien; bij de

bekende uitgevers-firma Wilhelm Engelmann te Leipzig.

De clichés der afbeeldingen en kaarten zijn, door den Heer

C. Lang, vervaardigd in het photo-zincographisch atelier van

’s Lands Plantentuin.

Buitenzorg Mei 1892. TRETJB
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|c. W C. REINWARDT.1



KORTE GESCHIEDENIS
VAN

'S LANDS PLANTENTUIN.

Drie jaar geleden verscheen ter Landsdrukkerij te Batavia het eerste

gedeelte eener door mij opgestelde «Geschiedenis van ’sLands Plan-

tentuin te Buitenzorg”, loopende over het tijdperk begrepen tusschen

het jaar van oprichting (1817) en het jaar 1844. Bij het schrijven dier

tuingeschiedenis heeft het streven voorgezeten, zooveel slechts eenigszins

mogelijk was, alle bewijsgronden en bewijsstukken, zoowel van weten-

schappelijken als van administratieven aard, nauwkeurig aan te geven.

Bij de samenstelling der hiervolgende korte schets der geschiedenis

van de Buitenzorgsche instelling wordt alleen het doel beoogd, in

hoofdtrekken een denkbeeld van ontstaan en ontwikkeling der inrichting

te geven. Het aangeven der bronnen kan daarbij slechis als uitzon-

dering plaats hebben. De lezer, welke zich interesseert voor meer

bijzonderheden dan die hier gegeven kunnen worden, wordt dus

verwezen naar het eerste gedeelte der uitvoerige Tuin-geschiedenis en

naar het, nog te publiceeren, tweede gedeelte.

§ i.

De stichting van ’sLands Plantentuin te Buitenzorg is eene uiting

geweest zoowel van nationalen als van wetenschappelijken aard.

Toen in October 1815 de Commissarissen-Generaal, welke onze

Oost-Indische bezittingen weder uit de handen van het Engelsche

tusschenbestuur zouden overnemen, naar Java vertrokken, werd aan

hen toegevoegd de hoogleeraar in scheikunde, artsenijbereidkunst en
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natuurlijke historie aan liet Alhenaeum illuslre Ie Amsterdam C. G. L.

Reinwardt.

De bedoeling dier toevoeging van een natuuronderzoeker aan de

Commissarissen-Generaal was in de allereerste plaats, zooals ook namens

den souvercinen Vorst aan Reinwardt werd medegedeeld, om mede

door de bevordering van het natuurwetenschappelijk onderzoek onzer

koloniën » hel heugelijke tijdstip der herleving van den Nederlandschen

naam merkwaardig te maken” Onder den titel van «Directeur tot

de zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen” zoude Reinwardt

Commissarissen-Generaal hebben te adviseeren over zaken op natuur-

wetenschappelijk gebied in bet algemeen en hare toepassing in de

kolonie.

Door verschillende vertragingen aan bet overgeven van liet gezag

verbonden, kon eerst in Augustus 181G worden verklaard, datNeder-

landsch-Indië onder de Nederlandsche Regeering was teruggebracht,

zoodat ook toen eerst Reinwardt’s eigenlijke werkzaamheden een

aanvang konden nemen.

Weldra zich te Buitenzorg met der woon gevestigd hebbend, richtte

van daar uil de «Directeur tot de zaken van Landbouw, Kunsten en

Wetenschappen” den 15 ,lcn April 1817 aan Commissarissen-Generaal

een schrijven, waarin hij voorstelde te Buitenzorg een plantentuin te

stichten. «Kruid- en landbouwkundige nasporingen —- zoo luidde het

in Reinwardt’s schrijven — moeten mede een gedeelte mijner werk-

zaamheden gedurende mijn verblijf in deze kolonie uitmaken. Het zal

mij derhalve vergund zijn aan Uwe Excellentiën een daartoe zoo dienstig

en noodzakelijk hulpmiddel, bet aanleggen van een stuk gronds, tot

eenen plantentuin, en tot het doen van proefnemingen aangaande de

cultuur van nuttige gewassen voor te dragen”.

«Zulk eene plaats zal niet alleen kunnen dienen ter aankweeking

van vele gewassen, die in onze kolonie inlandsch zijn, maar men zal

daar ook voorloopig de cultuur van vele andere nuttige gewassen uit

andere gewesten kunnen beproeven”.

«Zij zal al nader geschikt zijn tol eene kweekschool en verzamelplaats

van planten, welke van bier voor onderscheidene kruidtuinen en soort-

gelijke stichtingen in verschillende gewesten en in Nederland verlangd



5

worden, en zij zal aldus gelegenheid geven tot betrekkingen, die voor

de natuurkundige wetenschappen niet dan zeer belangrijk en nuttig

zijn zullen”.

Nog op denzelfden dag werd door Commissarissen-Generaal, op de

door Reinwardt aangegeven motieven volgens zijn voorstel besloten,

te Buitenzorg »aan te leggen een kruidtuin, geschikt ter aankweeking

van gewassen en het doen van landbouwkundige proeven”.

Uit al het aangehaalde blijkt, dat de meening, als zoude te Buitenzorg

oorspronkelijk een proeftuin zijn gesticht, uit welken zich eerst veel

later een botanischen tuin ontwikkeld zoude hebben, door de geschiedenis

geheel wordt weersproken. Een botanische tuin was het, tot welks

oprichting op Java den lod(n April 1817 werd besloten, eene weten-

schappelijke instelling dus, wier groote praktische beteekenis voor de

kolonie van den aanvang af werd voorzien en voorbereid.

Van hoogen huize derhalve, had de Builenzorgsche instelling aan

dubbele eischen te voldoen, ten gevolge der breede en voor wetenschap

en praktijk beide zeker meest nuttige opvatting, die bij hare stichting

had voorgezeten. En het is soms alsof zij, zelfs in de ongunstigste

jaren van haar bestaan, onbewust de nuttige werking heeft ondervonden

der kiem haar bij hare geboorte medegegeven, of, beter gezegd, waaraan

zij geheel haar ontslaan te danken had.

Niet minder beslist leert de geschiedenis het onjuiste eener andere

meening betreffende ’s Lands Plantentuin, die nog heden ten dage door

velen wordt gedeeld en waarvan vroeger zelfs niet zelden in officieele

stukken sprake was. Men stelt of stelde zich namelijk voor, dat de

tegenwoordige botanische tuin te Buitenzorg vroeger een gedeelte zou

hebben uitgemaakt van het park behoorende tot het Paleis. Voor

een aanzienlijk deel moest deze opinie in elk geval onjuist zijn, daar-

liet stuk terrein, oorspronkelijk voor de stichting afgestaan, slechts

ongeveer de helft bedroeg van hel oppervlak van den botanischen tuin

zooals die tot 1890 was, dat is dus vóór de laatste, zeer recente

uitbreiding aan de overzijde van den Tjiliwong-arm. De andere helft

was ingenomen door kampongs en andere emplacementen, die eerst

later — sommige zelfs zeer veel later— voor de noodzakelijk geworden

uitbreiding werden ingenomen. Doch ook het oorspronkelijk stuk
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grond, dat in 1817 door den Gouverneur-Generaal Van der Capellen

voor de stichting van een kruidtuin werd aangewezen, maakte geen

deel uit van het park doch grensde er aan. Reinwardt’s eigen getui-

genis leert ons, dat het was «een woest en onaanzienlijk stuk gronds,

achter en ter zijde” van het bedoelde park gelegen; eene getuigenis,

die in de olïicieele Bataviasche Courant van 25 Januari 1819 te vinden

is. Blume, de eerste Directeur van ’s Lands Plantentuin, te voren adjunct

van Reinwardt, zegt dan ook: »in onmiddelbaar verband met het uit-

gestrekte park, dat het Gouvernements gebouw van Buitenzorg omringt,

vormt de Plantentuin een bekoorlijk geheel met den overigen aanleg.”

De onjuiste opvatting omtrent den oorsprong van ’s Lands Plantentuin

is vermoedelijk daardoor veroorzaakt, dat de terreinen, waarvan een

deel in 1817 door den Gouverneur-Generaal als plaats voor den kruidtuin

werd aangewezen, den naam droegen van «tuingronden op Buitenzorg”.

De naam ’s Lands Plantentuin, spoedig na de oprichting aan den

kruidtuin gegeven, wees aan, dat eene afzonderlijke lands-inslelling in

het leven was geroepen, zoowel wat finantiën als wat beheer betreft

geheel gescheiden van park en tuinen tot hel paleis behoorend. Men

heeft later wel in olTicieele geschriften beweerd, dat na de stichting

van ’s Lands Plantentuin de onderhoudskosten gevonden moesten worden

uit de geldsom (van f 1800.— ’s maands) den Gouverneur-Generaal

uitgekeerd «lot onderhoud der gronden en tuinen op Buitenzorg”.

Dit is echter onjuist. De kosten voor de nieuwe botanische inrichting

werden uit een anderen post bestreden.

Hoe scherp de administratieve en reeële scheiding was tusschen het

park van het paleis en den er naast gestichten kruidtuin kan wel

het beste blijken uit het vijfde artikel der instructie voor den eersten

en tweeden hortulanus, in 1822 opgesteld en aldus luidende: «Zij

zullen zich op geene wijze bemoeijen met de arbeiders en den dienst

in de aan den Plantentuin grenzende Gouvernements-tuinen, en aan

de onder hen staande arbeiders verbieden zich in die tuinen te onthouden”.

Het blijkt derhalve : ten eerste, dat onze botanische tuin niet. in het

leven is geroepen door verandering van een deel van een reeds bestaand

park, ten tweede, dat ’s Lands Plantentuin bij zijne stichting onmid-

dellijk is opgericht als eene op zich zelve slaande Lands-instelling zonder
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eenige afhankelijkheid van of bemoeienis mei een naburig terrein of

domein, welk ook. In deze opzichten was de oorspronkelijke toestand

zooals de tegenwoordige.

De 18d,>n Mei 1817 is de geboortedag van ’s Lands Plantentuin. Op

dien dag werd de eerste » patjoel” in den grond gedreven, en begonnen

de werkzaamheden voor den aanleg met 43 arbeiders en 2 mandoers.

Een afzonderlijk Directeur werd nog niet aangesleld, daar Reinwardt

zelf het beheer op zich nam, geassisteerd door den tot horlulanus

benoemden Engelschman James Hooper, die in de Koninklijke tuinen te

Kew was opgeleid. Brachten Reinwardt’s reizend leven en zijne vele

werkzaamheden mede, dat hij weinig direct toezicht op den gang van

zaken in den plantentuin kon uitoefenen, aan de andere zijde kon hij

de belangen zijner Buitenzorgsche stichting zeer behartigen. Eensdeels

doordat hij op zijne reizen veel planten en zaden voor Buitenzorg

verzamelde, of door den met hem reizenden tweeden horlulanus VV.

Kent liet verzamelen. Anderdeels doordat zijne positie hem in de

gelegenheid stelde voor den «Hortus Bogoriensis” (‘) nuttige relaties

buiten onze kolonie aan te knoopen; zoo o. a. met Japan, China,

Australië en met de botanische tuinen te Calcutta en Rio de Janeiro.

Daar Reinwardt zelf over den Buitenzorgschen tuin niets heeft

gepubliceerd, zoo heeft men geene details meer over den eersten aanleg

en evenmin over de planten, die er tijdens zijn beheer in werden

gekweekt. Ten aanzien van dit laatste punt kunnen wij niettemin

op een zijweg voldoende gegevens verkrijgen.

Toen namelijk Reinwardt in 1822 naar Europa terugkeerde om

aan de Leidsche IJniversileit het hoogleeraars-ambt te gaan bekleeden,

werd tot Directeur van ’s Lands Plantentuin benoemd D'. C. L. Blume,

inspecteur der vaccine en adjunct van Reinwardt. Daar Blume’s

benoeming plaats had den ll d"‘ Juni 1822, en hij reeds den l
st *’n

Februari 1825 zijn «Catalogus van eenige der merkwaardigste zoo

in- als uitheemsehe gewassen te vinden in ’s Lands Plantentuin te

Buitenzorg (Batavia, Landsdrukkerij)” het licht deed zien, zoo behoeft

(‘) Bogor" is dc Inlandscbe naam van Buitenzorg.
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liet geen beloog, dat verreweg het meerendeel der 912 soorten in

dien eersten Catalogus onzer inrichting opgenomen, onder Reinwardt’s

beheer in den tuin waren geplaatst.

Bij Blume’s optreden werd een » Reglement op de werkzaamheden

bij den Plantentuin” gemaakt. Daarin kwam o. a. het volgende artikel

voor

:

” Bij alle gewassen, die in den tuin geplant zijn ol' voorlaan daarin

zullen geplant worden, zal een geschilderd stuk djattiehout, waarop

de naam der plant, of toch een nommer, tot de lijst der planten

verwijzende, met olieverw duidelijk geschreven is, geplaatst worden.”

In tegenstelling dus met hetgeen in sommige andere tropische kruid-

tuinen is geschied, werd dus, zoo goed als van den aanvang af veel

waarde gehecht aan eticpietteering der planten.

Blume’s ijver en werkkracht ten bate van den Plantentuin te Bui-

tenzorg ontwikkeld, tijdens de vier jaren, waarin hij het directeurschap

bekleedde, waren buitengewoon. Dit dient met groote erkentelijkheid

te worden verklaard. Eene dankbaarheid, die niet mag veranderen

door hel feit, dat hij later zelf, in eene andere betrekking, willens en

wetens veel nadeel aan ’s Lands Plantentuin heeft toegebracht of willen

toebrengen.

Nadat de catalogus in het begin van 1823 was verschenen, zagen

van Maart 1825 tot Augustus 1826 niet minder dan zeventien afle-

veringen zijner beroemd geworden » Bijdragen tot de Flora van Neder-

landsch-Indiê” hel licht. In deze afleveringen, te zamen bijna 1170

bladzijden innemende, werden, behalve nog de Orchideeën, niet minder

dan ongeveer 1160 plantensoorten als nieuw beschreven. Natuurlijk

droeg dit werk de sporen van Ie zijn opgesteld op eene plaats, toen-

maals geheel van alle wetenschappelijke centra verwijderd. Vele zijner

beschrijvingen zijn dus later verbeterd, niet zelden trouwens door hem

zelf, en niet weinige zijner determinaties vervallen. Dit verandert aan

het feil niets, dal Blume niet alleen het aantal in den Buitenzorgschen

tuin aanwezige planten aanzienlijk vermeerderde, doch dat hij ook door

zijne belangrijke geschriften in zeer korten tijd de aandacht der weten-

schappelijke wereld op den nieuwen te Buitenzorg gestichten kruidtuin

vestigde.
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Aan zijn ijver en zijne toewijding viel van de zijde der Indische

Regeering ook alle verdiende waardeering ten deel, zoodat ook zijn voorstel

om een derden hortulanus aan te stellen een gunstig onthaal vond. In

elk opzicht scheen ’sLands Plantentuin eene periode van grooten Moei

te zijn ingegaan, en weinig kon toen zeker worden vermoed, dat

nauwelijks een jaar later een voor de jonge instelling bijna doodend

besluit zou worden genomen.

Alvorens na te gaan hoe deze plotselinge ongunstige wending plaats

greep, dient één punt hier in het voorbijgaan te worden aangeslipt.

Namelijk dat Blume, bij al zijne toenmalige groote verdiensten voor

den tuin, het helaas later veel te dikwijls nagevolgde slechte voorbeeld

heeft gegeven van herbarium-specimina en afbeeldingen van planten uit

het Buitenzorgsche herbarium naar Europa te zenden, zonder dat er

zelfs doubletten werden achtergelaten. Dit is zoover gegaan, dat ook

de afbeeldingen behoorende bij de nieuwe geslachten door Blume

zelf in den catalogus van 1823, opgesteld alle naar Leiden zijn

gezonden.

Onder het in vele opzichten geroemde bestuur van den Gouverneur-

Generaal Baron Van der Capellen waren de koloniën in ongunstigen

fmancieelen toestand geraakt. Den op 4 Februari 1826 als zijn ver-

vanger oplredenden Burggraaf Du Bus de Gisigwes was door den Koning,

bij de hem medegegeven instructie uitdrukkelijk opgedragen, in dien

toestand verandering te brengen.

Een der eerste slachtoffers van die bezuinigings-opdrachl was ’s Lands

Plantentuin.

Den 7 ,len Augustus 1826, — ongeveer terzelfder tijd heeft Blume

om gezondheidsredenen Java verlaten — bepaalde de Commissaris-

Generaal: ten eerste, »dal de posten van Directeur en teekenaar bij

’sLands Plantentuin definitief zouden vervallen”; ten tweede, »dat er

in der vervolge slechts één hortulanus zoude zijn, onder de onmiddellijke

bevelen van den Gouverneur-Gcneraal en tijdelijk van den Commissaris-

Generaal, belast met de directie van en het toezicht over gemelde

Plantentuin”; ten derde, »dat voor het onderhoud van gezegden Plan-

tentuin aan den Gouverneur-Generaal en lijdelijk aan den Comraissris-



10

Generaal, niet meer zou worden toegestaan dan f 200.— ’s maands

in stede van de toegestane som van f 450.— (').

Terecht is door een zeer bevoegd geschiedschrijver gezegd, dat men

bij de speciale opdracht den Burggraaf Du Bus gegeven, de door hem

genomen bezuinigingsbesluiten steeds zeer objectief moet trachten te

beoordeelen. Dit in het oog houdende kan men toch niet anders,

dan het besluit van Augustus 1826 betreffende ’s Lands Plantentuin

als niet voldoende gemotiveerd beschouwen. En dat om twee redenen.

Ten eerste, omdat het streven naar bevordering van het natuur-

wetenschappelijk onderzoek in onze kolonie — een streven waarvan

de stichting van den Buitenzorgschen tuin het eerste en voornaamste

uitvloeisel was geweest — bij de zending van Du Bus naar Nederlandsch-

Indië door het opperbestuur niet was opgegeven. Integendeel; drie

maanden na de dateering der vertrouwelijke instructie aan den Com-

missaris-Generaal Du Bus, werden de natuuronderzoekers Boie, Macklot

en Muller naar Java gezonden. Weinig logisch was het dus om bijna

te gelijk met de aankomst dezer natuuronderzoekers op Java, een

reeds verkregen resultaat eener vroegere met de hunne gelijksoortige

zending, voor het grootste deel weder ongedaan te maken.

Ten tweede, omdat de Commissaris-Generaal Du Bus zelf de invoering

van nieuwe cultures op energieke wijze in de hand wilde werken.

Hij stelde daartoe eene hoofdcommissie en sub-commissiën voor land-

bouw in en beproefde de invoering van onderscheidene nieuwe cultures.

»De eerste proeven werden meestal onder het onmiddellijk toezicht van

den Commissaris-Generaal in den Plantentuin te Buitenzorg genomen”.

Deze verklaring van den geschiedschrijver van het bestuur van Du Bus

heeft mij reeds vroeger eene vraag ontlokt, die ik niet anders kan dan

hier herhalen, namelijk of het niet beter geweest ware zulk een toe-

zicht door een Directeur van den tuin te laten uitoefenen.

Nog was de maat der beproevingen voor den Hortus Bogoriensis

niet volgemeten, daar een jaar later hel gehcele bedrag van f 200.—
’s maands voor onderhoud van ’s Lands Plantentuin toegestaan, werd

(‘) Wanneer die som van f 450.— ’s maands voor het onderhoud van ’s Lands Plantentuin

was toegestaan heb ik, in weerwil van velerlei nasporingen, niet kunnen vinden.
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ingelrokken en werd bepaald, dat in dat onderhoud voorzien zou

moeten worden uit de gelden bestemd voor het park van het paleis

te Buitenzorg. Wel werd, door de Begeering zelve, twee jaar later

de eigenaardige opvatting gehuldigd, dat deze gelden (ten bedrage van

f 1500.— ’s maands) oorspronkelijk »voor het onderhoud van den

Plantenluin te Buitenzorg zouden zijn toegestaan”. Deze opvatting

was evenwel zoo onjuist, dat men er nimmer meer op is teruggekomen.

Zonder deskundig beheer, met geheel onvoldoend personeel en verstoken

van eigen fondsen scheen de zoo bloeiend begonnen «Hortus Bogoriensis”

ter dood veroordeeld. Toch bleef ’sLands Plantentuin nog in naam

bestaan, en het is door het behoud van dien naam dat de latere her-

leving der inrichting is mogelijk geweest.

De gevolgen der in de jaren 1826 en 1827 genomen besluiten

zijn niet uitgehleven. Tien jaar lang is de Buitenzorgsche tuin zoo

goed als in het vergeetboek geraakt. Zelfs over het kweeken en

verzenden van sommige cultuurplanten houdt hel tuin-archief over die

jaren niets in. Hoezeer men Reinwardt’s stichting aan haar lot over-

liet kan uit het volgende voorbeeld blijken. Toen de »capitaine de

corvette” Fabre en de natuuronderzoeker Béi.angé, van goede aan-

bevelingen voorzien, aan de Regeering vergunning verzochten op Java

nuttige gewassen tc verzamelen, werd hun toegestaan uit den Buiten-

zorgschen Plantentuin al datgene te nemen, wat zij noodig hadden.

Toch begon in 1829 hel allereerste begin eener hetere toekomst,

toen de Commissaris-Generaal bepaalde, »dat de Hortulanus onder-

geschikt zoude zijn aan den Chef der Natuurkundige Commissie”.

De Chef dezer «Natuurkundige Commissie”, voor de behartiging van

de natuurwetenschappelijke exploratie der kolonie ingesteld, kon als

wetenschappelijk man de belangen der bijna te loor gegane Buiten-

zorgsche instelling ten minste nog trachten te behartigen. Dit is ook,

eenige jaren later door een dier chefs op krachtdadige wijze gedaan.

In het eind van het jaar 1830 werd aan den Hortulanus Hooper

een verlof naar Europa toegestaan tot herstel zijner gezondheid. De

waarneming der betrekking van Hortulanus werd toen opgedragen

aan J. E. Teijsmann, die den 2den Januari te voren als tuinman van den
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Gouverneur- Generaal Vaiv den Bosch, met dezen op Java was gekomen.

Hooper overleed op reis naar Nederland, en Tehsmann werd in diens

plaats den 5dtn Maart 1831 definitief als Hortulanus aangeslcld.

Zonder dat iemand het kon vermoeden hield de aanstelling van

dezen tuinman eene glansrijke wedergeboorte van den Builenzorgschen

plantentuin in zich,

De eerste aflevering van het tijdschrift «Teijsmannia” (‘) had ik

het voorrecht te mogen openen met eene korte levensbeschrijving

van den merkwaardigen man, aan wien dit maandschrift zijn naani

heeft ontleend. Naar die korte biographie verwijzende, kan hier niet

anders worden gedaan dan de volgende woorden te herhalen, die ik

reeds elders heb gebezigd. De Hortulanus, welken den 5,len Maart

1851 werd benoemd, was te voren niets meer dan een eenvoudig

tuinknecht op eene buitenplaats. Zijne algemeene ontwikkeling was

zeer weinig beteekenend, en zijne speciale botanische kennis nog

geringer.

Daartegenover stond, dat Tehsmann aan een ijzeren gestel eene

groote werk- en wilskracht paarde, en bovenal het ernstig streven,

van anderen leerend en zich zelf ontwikkelend, door een buitengewoon

geheugen geholpen, zich meer en meer voor zijne betrekking te be-

kwamen. Met het vermeerderen zijner kennis ging Tehsmann voort

zijn blik te verruimen. Ook na een leeftijd, op welken hij anderen

gewoonlijk den gezichtseinder eer inkrimpt dan zich verwijdt, werden

bij hem de inzichten steeds breeder. Eenmaal door anderen of door

eigen toedoen op een goed denkbeeld gebracht, streefde hij naar de

verwezenlijking er van met eene buitengewone hardnekkigheid. Hieraan

vooral is het te danken, dat elke stap vooruit op eigen ont-

wik kelingshaan tevens eene schrede voorwaarts is geweest in de

ontwikkeling der inrichting, aan welke hij meer dan 50 jaar verbonden

is gebleven.

De eerste zes jaren zijner plaatsing hij den tuin besteedde hij tot

eigen leering en ook om zich goed vertrouwd te maken met de

administratie der inrichting en de leiding der werkzaamheden.

(‘) Uitgegeven te Batavia bij G. Kolff & C°. 1890.
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Tol aan liet einde van 1837 bleef bet leven van ’s Lands Plantentuin

latent. Later heeft dan ook Teijsmann op zijne eigenaardige korte en kern-

achtige manier gezegd : «onder bet bestuur van de Gouverneurs-Generaal

Van den Bosch en Baud werd de plantentuin als niet bestaande beschouwd”.

In bel lualst van 1837 werd aan den Buitenzorgschen tuin een

man verbonden, aan wien eene eereplaals in de geschiedenis der

inrichting loekoml, namelijk D'. J. K. IIasskari,.

Op zijn daartoe in October 1837 aan den Gouverneur-Generaal

gericht verzoek, werd Justus Karl Hasskarl op bet eind van December

van hetzelfde jaar, door den krachligen steun van bet dirigeerend

lid der «Natuurkundige Commissie” Diard, aangesleld tot assistent-

borlulanus bij ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg; een titel aan welken

een paar ja ren later dien van «botanicus” werd toegevoegd. De

groote verdiensten van D 1

. Hasskarl zijn drieledig geweest.

In de eerste plaats werd bij, hoewel onder Teijsmann geplaatst,

ongemerkt diens bekwaamsten en besten leermeester. In de tweede

plaats was bij met zeldzamen ijver en groote bekwaamheden toegerusl,

de persoon die de door Diaiid gewenschte systematische rangschikking

der planten in den tuin, uitvoerde eu Teijssmann de noodzakelijkheid

er van leerde inzien. In de derde plaats was D 1'. Hasskarl de ver-

vaardiger van den belangrijken tweeden catalogus van den tuin, A
roor

welks samenstelling een zeer groot aantal gewassen was gedetermineerd

en in den tuin uitgeplant.

De streng doorgevoerde plaatsing der planten in den tuin volgens

de natuurlijke familien waartoe zij belmoren, zooals die tusschen de jaren

1837 en 1844 plaats bad, maakte eene bijna geheele overplanting en

bet opolferen van een groot aantal exemplaren onvermijdelijk. Toch

kan men zich er niet genoeg over verheugen, dat men vijftig jaar

geleden deze hoogst nuttige verandering met groote vasthoudendheid

beeft doorgevoerd. Op dit oogenblik nog dankt ’s Lands Plantentuin

Ie Buitenzorg in de allereerste plaats zijne wetenschappelijke belee-

kenis aan de voor een halve eeuw ingevoerde systematische rang-

schikking der gewassen in den bolanischen tuin. Aan dit denkbeeld,

door Hasskarl liet eerst verwezenlijkt en waaraan Teijsmann, soms

de hoogste tegenwerking trolseerend, streng de hand beeft gehouden,
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dankt de Buitenzorgsche instelling thans de mogelijkheid om een

gemakkelijk station te zijn voor buitenlandsche botanisten, die eenige

maanden aan de bestudeering der tropische plantenwereld willen wijden.

Eene snelle orienteering in een zoo uitgebreiden tropischen, bolanischen

tuin, en de gelegenheid om de verwante gewassen gemakkelijk en

spoedig vergelijkend te kunnen besludeeren, daar zij in eikaars

omniddellijke nabijheid staan, beide zijn het ongeveer onmisbare voor-

waarden voor de nuttige werking van een botanisch station in de

tropen
;

ten minste voor zooverre bet door buitenlandsche kruidkundigen

wordt benut, wier verblijf uit den aard der zaak slechts van betrekkelijk

korten duur kan zijn.

Boomen, die men dus thans in den tuin in het kwartier hunner

familie aantreft, kunnen hoogst zelden veel ouder zijn dan vijftig

jaar. Boomen daarentegen builen het kwartier hunner familie staande

(hetgeen door een rood etiquet is aangegeven), en die door groote

afmetingen en sierlijkheid uitmunten zijn in den regel ouder dan vijftig

jaar, daar zij bij de systematische overplanting toenmaals niet meer

konden worden overgebracht en om hunne sierlijkheid niet werden

omgehouwen.

De «Tweede catalogus der in ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg

gekweekte gewassen” door D'. Hasskarl opgesleld, was reeds in

1841 gereed doch werd eerst, door allerlei vertraging en tegenspoed,

in het midden van 1844 gepubliceerd. Hoe belangrijk deze catalogus

was en hoe buitengewoon onze plantentuin aan rijkdom in gewassen

was vooruitgegaan kan het best uit de volgende opsomming blijken.

In D r
. Hasskarl’s catalogus komen voor: 150 Vaatkryptogaraen, 25

Gymnospermen, 510 Monocolylen en omstreeks 2200 Dicotylen. Bij

die gelegenheid werden door den schrijver niet minder dan ongeveer

180 nieuwe soorten beschreven.

Deze beschrijvingen vindt men deels uitvoeriger weer en met

andere aangevuld in verscheidene publicaties van D r
. Hasskarl’s hand.

Omtrent deze en andere zijner geschriften uit zijn verblijf aan den

Buitenzorgschen tuin voortgevloeid, moet naar het reeds verschenen

eerste gedeelte der uitvoeriger luingeschiedenis worden verwezen.

Alleen zij hier vermeld, als bewijs voor D r
. Hasskarl’s veelzijdige
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titel dragend : «Aanteekeningen over het nut door de bewoners van

Java aan eenige planten van dat eiland toegeschreven, uit berichten

der Inlanders samengesteld”.

Krachtig gesteund door Diard, betoogde D r
. Hasskarl nog de groote

wenschelijkheid van het aanleggen eener boekerij en het maken van

een gebouw voor hel Herbarium. Het eerste voorstel gelukte (‘),

op het tweede echter werd niet gunstig beschikt. Eerst Teijsmann

slaagde er in, niet lang daarna, het Herbarium-gebouw tot stand te

brengen, nadat Hasskarl in November 1845 naar Europa vertrokken

was met een verlof tot herstel zijner gezondheid, die vermoedelijk

ten gevolge der vermoeienissen bij zijne botanische reizen gele-

den had.

Was D r
. Hasskarl’s beteekenis voor den Buitenzorgschen tuin groot,

toevalligerwijze gaf zijne aanstelling aanleiding lot eene regeling die

jaren lang als rem bij alle verdere on twikkelingsphasen heeft gewerkt.

Toen namelijk op D r
. Hasskarl’s aanvraag om plaatsing te

Buitenzorg, na krachtigen steun van Diard, gunstig werd beschikt,

sloeg de Majoor-adjudant Schartkn, als waarnemend intendant van het

huis van den Gouverneur-Generaal voor, »den tot assislent-hortulanus

te benoemen J. K. Hasskarl uitsluitend het botanische gedeelte op te

dragen en de overige werkzaamheden door den Hortulanus Teijsmann

te doen verrichten”. Aan deze woorden werden echter nog de vol-

gende toegevoegd

:

» Doch ten einde alle botsingen voor te komen welke uil deze afge-

gescheidene betrekkingen zouden kunnen voorlvloeijen, is hel wenschelijk,

dat zij beiden onmiddellijk onder de bevelen van den Intendant van het

huis worden geplaatst, met dien verstande dal de geschillen het vak

betreffende door hel dirigeerend lid der Natuurkundige Commissie

worden beslist”.

Deze woorden houden den oorsprong in van den zonderlingen maat-

regel, welke heeft medegebracht, dat de plantentuin te Buitenzorg

gedurende dertig jaar onder beheer van een militair heeft gestaan.

(‘) Zie de inleiding op den Catalogus der Bibliotheek van ’sLands Plantentuin Batavia 1887.
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De nadeelen dezer essentieel verkeerde regeling werden tot 1841

weinig gevoeld, daar het oordeel van Diard »ovcr zaken liet vak

betreffende” in den regel werd ingewonnen. Toen Diard in het ge-

noemde jaar naar Europa vertrok, werd Schwaner dirigeerend lid der

Natuurkundige Commissie. De weinige adviezen door dezen betreffende

’sLands Plantentuin gegeven hebben, in plaats van den ongunstigen

invloed van bet militair beheer te verzwakken, veeleer ten nadeele

van den tuin geleid. In 1850 werd de Natuurkundige Commissie

opgeheven, ten gevolge waarvan, lot 1868 toe, ’sLands Plantentuin

te Buitenzorg uitsluitend onder bet bestuur der militaire intendanten

van bet paleis heeft gestaan.

Hel tweede artikel van bel Besluit van 20 December 1837, waarbij

Hasskarl tot Assistenl-Horlulanns werd benoemd, luidde zonder meer

als volgt:

»Te bepalen dat de tegenwoordige Hortulanus bij den Plantentuin

te Buitenzorg Teijsmann en de Assistent-Hortulanus voornoemd zullen

slaan onder de onmiddelijke bevelen van den Intendant van bel huis

van den Gouverneur-Generaal”.

De aldus, na bel doorloopon van slechts weinige phasen tot stand

gekomen volslagen verwarring en vermenging der zaken van bet park

beboerende bij bel paleis en van ’sLands Plantentuin, bracht mede,

dat de Hortulanus ook bet toezicht kreeg op den tuin van Tjipannas,

het in de Preanger-Regenlschappen gelegen buitenverblijf van den

Gouverneur-Generaal, legen eene helling van den Gedé. Teusmann

maakte hiervan in de eerste plaats gebruik door in 1838 en 1839

verscheidene uit een botanisch oogpunt belangrijke planten, voor

welke bet Buitenzorgsche klimaat te warm was, naar Tjipannas over

te brengen. Voorts legde bij in 1859 en 1840 drie kleine bergtuinen

aan, een te Tjiburrum, hooger op den Gedé (5100 voet), een in het

tusschen Gedé en Pangerango gelegen zadel (Kandang-Badak, op 7500

voet) en een op den top van den Pangerango (ongeveer 9600 voet).

Deze bergtuinen zijn de voorloopers geweest van onzen legenwoordigen

bergtuin te Tjibodas, die veel later in bet leven werd geroepen.

Diard, die nimmer naliel bewijzen van belangstelling in ’s Lands

Plantentuin te geven, stelde in 1841 voor:
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1°. f 150 'smaands beschikbaar le slellen voor hel onderhoud der

door Teijsmann op Gedé en Pangerango aangelegde tuinen;

2°. eene nieuwe succursale van ’s Lands Plantentuin te Batavia le

stichten, en wel in den tuin achter het paleis te Weltevreden,

bekend onder den naam van «tuin du Bus”.

Deze voorstellen kwamen, hoewel de Indische Regeering er gunstig

op had beschikt, niet tot uitvoering, daar het Opperbestuur er zich

tegen verklaarde; wat de bergtuinen betrof werd aanbevolen «zoo-

veel mogelijk hel beoogde doel le trachten te bereiken, zonder aan-

wending van meerdere uitgaven”, hetgeen ook geschiedde.

Bevond zich de Hortus Bogoriensis, in eene zeer schceve positie

gesteld, hier al in moeielijkheden genoeg, deze moeielijkheden zouden

door pogingen in Holland gedaan nog aanzienlijk vermeerderd worden.

Het is te betreuren, dat de geschiedschrijver moet boekstaven, boe een

der twee personen van wie bedoelde pogingen uitgingen, wier effect

voor den Buitenzorgschen tuin niet anders dan hoogst nadeelig kon zijn,

niemand anders was dan de eerste Directeur van dien tuin C. L. Blujie.

In 1859 werd door Von Siebold en Blume te Leiden — de laatste

als particulier en in geenen deele als Directeur van ’s Rijks Herbarium —
«een plan ontworpen eener vereeniging tot invoering en aankweeking

van Japansche gewassen in Nederland”. De ontwerpers van het plan

slaagden er in te bewerken, dat een op ’s lands kosten naar Japan

gaand ambtenaar aldaar als hun plantenverzamelaar moest optreden.

Voorts verzochten zij den Minister van Koloniën: «dat door tusschen-

komst der Hooge Indische Regeering de Directie van ’s Lands Plan-

tentuin te Buitenzorg worde gelast, om den uil te zenden kruidkundige

de hulpzame band te bieden, om van de reeds in dien tuin aangelcweelelc

Japansche gewassen exemplaren le vereenigen en naar Nederland le

zenden, alsook om bij eventueele zendingen van Japan naar Batavia,

des vereischt wordende, de meest mogelijke zorg voor dezelve te

dragen”.

In deze aangelegenheid handelde Diard met bijzonder veel beleid

in het helang van onzen tuin. In de eerste plaats werd op zijn voor-

stel besloten den bedoelden kruidkundige vergunning le geven op

Java kruidkundige nasporingen te doen en levende gewassen naar
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Europa te verzenden «waarin hij door den Hortulanus van ’sLands

Plantentuin zooveel mogelijk zal worden geassisteerd”. Ten andere

maakte Diard onmiddellijk van de gelegenheid gebruik om het prestige

van ’sLands Plantentuin te releveeren, door voor te stellen, dat even

als vroeger, weder planten uit Buitenzorg naar de botanische tuinen

in Nederland gezonden zouden worden. Terecht merkte hij op, dat

hel zenden van planten uit Buitenzorg aan eene particuliere instelling

niet ten prejudice mocht strekken van een otficieelen holanischen tuin

in Nederland »noch van de Gouvernemenls plantentuinen alhier”.

Voor dit laatste waakte hij door de bepaling in hel leven te roepen,

dat de planten, door den verzamelaar in Japan bijeengebracht, voor

een deel aan den Buiteuzorgschen tuin afgestaan zouden moeten worden.

Door deze beleidvolle behandeling van Diard, zouden de pogingen

in het belang eener particuliere instelling gedaan, meer voordeel dan

nadeel aan den Buiteuzorgschen tuin toebrengen. De zaak veranderde

echter geheel van aanzien door twee, met een jaar tusschenpoozen, op

elkaar volgende gebeurtenissen.

De eerste was het verlof naar Europa aan Diard, in het begin van

September 1841, verleend; waarbij zijn opvolger als dirigeercnd lid

der Natuurkundige commissie, zooals reeds is gezegd, van alle belang-

stelling in den Buitenzorgschen tuin verstoken bleek.

De tweede was, dat Blume en Von Siebold er in slaagden hunne

particuliere instelling den titel Ie doen verkrijgen van -Koninklijke

Nederlandsche Maatschappij tot aanmoediging van den Tuinbouw”,

eene » Maatschappij”, waarvan de Koning het beschermheerschap had

aanvaard.

Sterk door deze verworven bescherming, begon men geheel anders

ten aanzien van den Buiteuzorgschen tuin te ageeren.

Er werden, in een brief aan den Gouverneur-Generaal, lijsten van

planten gezonden «welke in ’s Lands Plantentuin aanwezig, ter aan-

kweeking in Nederland ten spoedigste verlangd worden”. Verder

werd dringend verzocht den «Horlulanussen van ’sLands Plantentuin

te gelasten” zich hij al zoodanige bezendingen van planten nauw-

keurig Ie houden aan de voorschriften, welke de directeuren der

Leidsche Maatschappij zouden gelieven te geven. Weinige maanden
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later vermaten zich zelfs deze directeuren om in een brief direct

aan den Gouverneur-Generaal gericht de volgende zinsnede neder te

schrijven

:

«Wij nemen deze gelegenheid waar om Uwe Excellentie te ver-

wittigen, dat wij het Ministerie van Koloniën hebben verzocht Ie

willen zorgen, dat de planten, welke door ons uit ’s Lands Plantentuin

zullen worden aangevraagd, gedurende eenige jaren aan geene andere

worden afgeleverd”. Aan dit naar vorm en naar inhoud gelijkelijk

onbehoorlijk verlangen werd, onbegrijpelijkerwijze, voldaan en den

15en Augustus 1843 wrerd door den Gouverneur-Generaal Merkus aan

den Minister van Koloniën geschreven : » Een verbod legen de allevering

van planten uit den Gouvernemenlsluin te Buitenzorg anders als ten

behoeve der Maatschappij, zooals de Directeuren van dezelve hij hun

schrijven van den 10en Februari verzocht hebben, is gegeven ten

gevolge van Uwer Excellentie’s depêche”.

Op deze wijze aan handen en voeten gebonden, zonder den deskundigen

steun van een Diard en zonder een bolanischen assistent, rustte in

1844 op Teusmann de zware taak om onder zoo zeldzaam moeielijke

omstandigheden de belangen van IlEiNWARDr’s stichting voor te staan.

Gelukkig ontbrak het hem hiertoe noch aan kracht noch aan ver-

trouwen op de toekomst. Ten bewijze hiervan mogen de beide

volgende voorbeelden dienen, tot sluiting der eerste periode uit deze

historische schels.

Op 14 Maart 1844 herhaalde Teusmann het vroegere voorstel van

Hasskarl om een Herbarium-locaal te houwen, en den 9' n April daar-

aanvolgende schreef hij aan den Intendant, dat een gedeelte der balken

benoodigd lot het houwen van een Herbarium in ’s Lands Plantentuin

reeds waren ingekocht, en hij zoo spoedig mogelijk een begin met

het werk wenschle te maken! Dit was de wijze, waarop Teusmann

zaken behandelde. En hoe groot onder zeer ongunstige auspiciën

zijn vertrouwen op de toekomst bleef, blijkt uil zijne voorspelling,

voorkomende in een brief van 22 Februari 1844 aan den Intendant

gericht: »dal onder een doelmatig beheer, ’s Lands Plantentuin op

Java eenig in zijn soort zal zijn, en geene andere ter wereld daarbij

zal kunnen worden vergeleken”.
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§ 2 .

Teijsmann’s woning bevond zich ter plaatse, waar thans het huis

van den Directeur der inrichting .zich bevindt. Jn 1821 was die

woning daar gebouwd. Nadat zij in 1854 door eene ernstige aard-

beving aanzienlijke schade had geleden, werd zij in 1844, op Tkijsmann’s

verzoek, eenigszins hersteld. Toch bleef het een zeer eenvoudig

verblijf, — dat in 1849 op nieuw werd hersteld eu uilgebreid —
van waar uit de energieke hortulanus, gedurende de vijf en twintig

volgende jaren, lal van aanvallen op ’s Lands Plantentuin had af te

slaan, wier welslagen al zijne moeite en al zijn werk in het helang

der instelling gedaan, zoude hebben vernietigd.

Toen in November 1843 D r
. Hasskarl naar Europa vertrok, ver-

klaarde zich de op Java aanwezige Zwitsersche botanist en reiziger

Zollinger, onmiddellijk bereid tijdelijk te Buitenzorg verblijf te komen

houden en te assisleeren speciaal bij de correctie van den nog in druk

zijnden catalogus. Zijn verblijf alhier heeft toen vijf maanden geduurd ;

in dezen tijd heeft de, blijkens zijne brieven, even welwillende als

beschaafde man, zeker herhaaldelijk Teijsmann met zijn deskundigen

raad geholpen.

In de tweede helft van 1844 moest Teijsmann ook de hulp van

dezen hem welgezinden, bekwamen raadgever derven, en juist toen

werd in het moederland een zoo hefligen aanval op ’s Lands Plantentuin

voorbereid, dat andermaal de gcheele toekomst der instelling op het

spel zou komen te staan.

Bij een uitvoerig schrijven gedateerd 29 December 1844 stelde

Blume, als Directeur van het Bijks Herbarium, den Minister van

Koloniën voor:

1°. Te verbieden, dal iemand van degenen, die bij de Natuurkundige

Commissie of bij ’s Lands Plantentuin op Java zijn aangesteld

aan een ander, onder welk voorwendsel ook, eenige gedroogde

planten of andere kruidkundige voorwerpen afsta, als zullende alle

botanische verzamelingen bij uitsluiting aan ’s Rijks Herbarium Ie

Leijden worden afgeleverd”.

2°. Tc gelasten, dal alle reeds verzamelde kruidkundige collecties, zoo
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bij ’sLands Plantentuin op Java of van wege de leden der

Natuurkundige Commissie, als speciaal die van den Heer Junghuhn,

zonder eenige uitzondering, onverwijld door tusschenkomst van de

Hooge Indische Regeering, naar Nederland worden afgezonden ten

behoeve van ’s Rijks Herbarium

5°. »Te bepalen, dat bet bij ’sLands Plantentuin aan te houden Her-

barium alleen zoodanige gewassen zal bevatten, welke daarin worden

aangekweekt ”

Voor de Buitenzorgsche instelling kwam dus dit voorstel neer: op

het afgeven van zoo goed als alle collecties in het door Teijsmann

gebouwde herbarium-gebouw aanwezig, de onmogelijkheid om met

andere inrichtingen gedroogde specimina te ruilen en de niet minder

duidelijk bedoelde onmogelijkheid om ooit een Herbarium van eenige

beteekenis te krijgen. Of met andere woorden, op den dood van

’sLands Plantentuin als wetenschappelijke inrichting.

Het dirigecrend lid der Natuurkundige Commissie Schwaner, als

natuuronderzoeker aan eene (Iniversiteit opgeleid, en in zijne qualitcit

geroepen, evenals vroeger zijn voorganger Diard, om de belangen van

den Buitenzorgschen tuin, als eenige natuurwetenschappelijke inrich-

ting in de kolonie, voor te staan, verklaarde geheel en al Blume’s

meening te deelen, en zijne voorstellen te steunen. Junghuhn, mede

om advies gevraagd, keurde deze voorstellen kort doch zeer scherp af.

Het was echter den voormaligen tuinknecht Teijsmann voorbehouden

om ter zake den Directeur van ’s Rijks Herbarium op gevoelige wijze

en met succes de les te lezen.

Teijsmann gaf een advies waarin het volgende voorkwam:

»Het onder 2 bedoelde is mij onbegrijpelijk, dewijl daar gevergd

wordt, om alle reeds verzamelde collectiën naar 's Rijks Herbarium

te Leijden op te zenden. Wij zouden alzoo geen Herbarium behoeven,

veel min een locaal voor hetzelve. Indien hier van doubletten gewaagd

ware zouden hiertegen geene bedenkingen bestaan.”

»Het voorstel 5 bevat bepalingen, die geheel buiten bet beheer van

den Directeur van ’s Rijks Herbarium te Leijden vallen, tenzij menden

Plantentuin te Buitenzorg, slechts als een onderdeel van deze instelling

wilde beschouwen, zonder eenige hoegenaamde zelfstandigheid. Immers
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is het voorstel, om in het Herbarium alhier slechts die planten op te

nemen, welke in den tuin groeijen, niet in het ware belang van

hetzelve, maar dienen voor de wetenschappen daarin niet alleen zooveel

mogelijk te komen Javasche planten, maar ook van alle Indische landen

verzameld te worden, niet alleen van die welke onder Nederlandsch

gezag staan, maar ook door ruilhandel met andere natiën, vooral met

Engelsch-Indië, Nieuw-Holland, de Kaap de Goede Hoop, enz. enz.

De op die wijze trouwens reeds aangeknoopte verbindingen”, zoo

vervolgt Teijsmann, «zullen niet alleen dienen, om hij verkrijging van

nieuweplanlen uil die landen het bestemmen derzelve te vergemakkelijken,

maar kunnen tevens die planten voor onzen tuin van een onnoemelijk

voordeel zijn, zoo voor uitbreiding van kultures als voor de Botanie

zelve. Al hetwelk wel ruim zal kunnen opwegen legen het verbod-

stelsel van den Heer Blume. Het kan echter daarbij als met het

primitieve doel van den Plantentuin strookende, als zeer nuttig be-

schouwd worden, dat jaarlijks een gedeelte doubletten die van eenigc

waarde voor ’s Rijks Herbarium te Leijden kunnen beschouwd worden,

daaraan worden toegezonden. En dan ook zal het voor dal Herbarium

van vrij wat meer gewicht zijn, dat ook nog andere dan de in den

tuin gekweekte planten, in ons Herbarium zijn opgenomen”.

Teijsmann’s oordeelkundig en in den vorm zeer gematigd advies,

werd geheel door de Indische Regeering gevolgd, onder meer werd

aan den Minister van Koloniën geschreven: «Juist door de aanhouding

van een Herbarium te Buitenzorg, op den legenwoordigen voet, en

door de verbinding vpn hetzelve met onderscheidene botanisehe tuinen

in Australië, Indiö en aan de Kaap de Goede Hoop, is men in staat

om kruidkundige voorwerpen tegen ruiling machtig te worden, welke

vroeger nimmer of zeer moeielijk zijn kunnen worden verkregen”.

Was op die wijze een dreigend gevaar afgewend, een voor den tuin

beslaand gunstig vooruitzicht zou daarentegen niet tot verwezenlijking

komen.

D'. Hasskarl van verlof uit Europa teruggekomen, in het begin van

1846 weder als botanicus aangesteld, zoude zijne krachten weder aan

den vooruitgang der Buitenzorgsche instelling gaan wijden. Dit geschiedde

echter niet. Door een verschil van opvatting met de Regeering over
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de hem gegeven positie, vroeg D r
. Hasskarl zeer spoedig ontslag uit

zijne betrekking en vertrok weinige maanden na zijne terugkomst op

Java weder naar Holland.

Bij de meeningsverscliillen, die lol dit vertrek aanleiding gaven,

stonden Temsmann en Hasskarl, die later weder zeer bevriend werden,

scherp tegenover elkaar. Dit weerhield Temsmann niet om juist in

dien tijd van spanning nog te verklaren: «aangezien er nu sedert

eenige jaren van ’s Lands Plantentuin alhier, door de botanische hulp

van den Botanist Hasskarl werkelijk een botanischen tuin is ont-

staan. . Met opzet worden deze woorden geciteerd, daar Teijsmann’s

objectiviteit in de erkenning der verdiensten zijner tegenstanders, zelfs

hij den hefligsten strijd, voor een niet gering deel de verklaring geeft

der groote waarde aan zijne adviezen gehecht.

Voor de opengekomen betrekking van Assistent-IIortulanus beval

Temsmann onmiddellijk Zollinger aan. Hiertoe bestond ook alle reden,

daar Zoluxger, behalve door zijne vroegere werkzaamheid van vijf

maanden te Buitenzorg, den tuin nog veel dienst had bewezen door

gedurende anderhalf jaar een groot aantal herbarium-specimina en

zaden, benevens eenige levende planten en houtsoorten toe te zenden;

een en ander verzameld hij reizen in Oost-Java, Bali en de Lampong-

sclie districten. Het voorstel slaagde niet, daar blijkbaar invloedrijke

protectie, aan een ander, in de nabijheid wonend candidaat, de voorkeur

deed geven. Zollinger ging op nieuw op reis, tevens met de opdracht

om weder planten voor den Buitenzorgschen tuin te verzamelen,

waarvoor hem van Regeeringswege geldelijke en andere steun werd

toegekend.

Nadat voor 1847 een vaste post voor de bezoldiging van een

Assisten l-Hortulanus op de Indische begrooling was gebracht, werd in

deze nu definitief gemaakte betrekking benoemd Zollinger’s legen-

candidaat, zekere Van Gesker. Deze persoon hoewel in het horticultuur-

vak opgeleid en ook in den Amsterdamschen botanischen tuin gewerkt

hebbend, is op de ontwikkelingsgang onzer inrichting zonder eenigen

invloed, en zijn verblijf aan den tuin naar hel schijnt zelfs van weinig

nut geweest. Het verlies was ook zeer gering, dat geleden werd, toen hij

in hel begin van 1849 werd ontslagen, al is bet ook voor den goeden
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naam der inrichting gevvenscht, dat zij niet dikwijls op gelijke wijze

van minder geschikte ambtenaren werd en worde verlost. De man

werd namelijk wegens het doodschieten van een Inlander voor geruimen

lijd in de gevangenis geplaatst.

De zoo spoedig weder ontstane vacature was voor een groot deel

de aanleiding, dal zich duidelijk in hel moederland eene nieuwe poging

openhaarde om aan den Hortus Bogoriensis een niet onaanzienlijk

nadeel toe te brengen. Deze poging ging thans niet uit van den

Directeur van ’s Rijks Herbarium, doch van zijn wetenschappelijken

antagonist, den toenmaligen Leidsehen Hoogleeraar De Vriese. Deze

hoewel natuurlijk bekend met de groote moeite, die men zich te Bui-

tenzorg reeds geruimen tijd gaf voor het importeeren van planten

uit andere tropische en sub-tropische landen, en als botanist evenzeer

bekend met de groote beteekenis, zoowel wetenschappelijk als praktisch,

die zulke importaties kunnen hebben, vond niettemin vrijheid het vol-

gende te verklaren: »Het invoeren van gewassen van Amerika, Kaap

de Goede Hoop enz. in den tuin van Buitenzorg is steeds door mij

zeer vreemd gevonden”. Daar die invoer voor een deel berustte op

ruil van planten met de botanische tuinen in Nederland, zoo besloot

De Vriesse om van zijne zijde aan het euvel een einde te maken, door

ledige wardsche kisten naar Buitenzorg te zenden, die dan gevuld naar

Leiden terug zouden dienen te gaan.

Teijsmann van dit voornemen hoorende, verklaarde onmiddellijk aan

den Intendant: »Ik zal hem mede doen weten, dat ik van mijne

zijde alles zal aanwenden om zijne kisten ledig terug te zenden”.

En in een officieel schrijven van 4 December 1849 liet Teijsmann zich

nog als volgt over deze zaak uil: »Het getuigt niet zeer veel van

de kennis welke ZEdIIG'le van een bolanischen tuin gelijk de onder-

havige bezit, en begrijp ik niet hoe ZEdHG. zich durft bloot geven

met de veroordeeling der invoering van nuttige en aangename planten

op Java; waarin ieder land ter wereld zich zooveel mogelijk beijvert,

maar waar Java met alle zijne zoo gunstige gelegenheden moet uit-

gesloten zijn. Waarlijk ik had den Deer De Vriese als meer verlicht

beschouwd. Er ontbreekt nu nog maar aan, dat alle reeds vroeger

ingevoerde kultuurplanten, al ware het slechts de koflij, die thans
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njillioenen aan het Gouvernement oplevert, weder worden uitge-

roeid”.

Er kwamen inderdaad 8 ledige kisten uit I.eiden te Buitenzorg aan.

Men vindt dienaangaande in een verslag over den tuin door Teijsmann

den 25 3,en Maart 1850 ingediend, de volgende ironische zinsnede: »Het

voornaamste waarmede dezen tuin in het afgeloopen jaar beschonken

werd, bestaat in 8 ledige kisten, van Professor De Vriese, Directeur

van den Kruidtuin der Hoogeschool te Leijden; over deze handeling

heb ik UwEdG. verder niets te melden dan mijn beleefd verzoek om

mijn schrijven dienaangaande aan UwEdG. dd°. 4 December anno

passato aan ZHEdG. te willen mededeelen”. Uit dit schrijven zoude

«genoegzaam blijken” zoo eindigt Teijsmann, «welke groole verdiensten

dezen Heer, ten opzigte van dezen tuin bezit en welken dank ZHEdG.

daarvoor te wachten staat”.

De eigenaardige houding van den Leidschen Hoogleeraar tegenover

den Buitenzorgscben tuin aangenomen, accentueerde zich nog op andere

wijze, en juist daarin bestaat het bedoeld verhand lusschen zijne

pogingen en de alhier ontstane vacature voor Assistent-Horlulanus.

Een bekwaam jong man in de horticultuur bedreven en in den

Leidschen kruidtuin werkzaam, zoon van een voormalig horlulanus te

Franeker, was door De Vriese nog speciaal opgeleid met de bedoeling

hem te Buitenzorg tot Assistent-Hortulanus te doen benoemen. Deze

bedoeling was zoowel den Minister van Koloniën kenbaar gemaakt,

als naar Indië geschreven. Daarbij was het oogmerk ten duidelijkste

gebleken om eene directe inmenging in de zaken van den Buitenzorgscben

tuin te bewerken. De persoon, die na zijne benoeming tot Assistent-

Hortulanus alhier, als een soort agent van De Vriese dienst had moeten

doen, was niemand anders dan de latere bekwame Horlulanus Binnendijk.

De juistheid dezer opvatting blijkt afdoende uit De Vriese’s eigene

brieven.

In een naar Indië gezonden brief van Februari 1850 leest men:

«Het voornaamste punt dat thans beantwoording vereischt is de

plaatsing van dezen tuinknecht bij den Hortus van Buitenzorg

De Minister heeft aan Zijne Excellentie (den Gouverneur-Generaal)

aanbevolen de belangen der wetenschappelijke inrigling (de universiteit-
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kruidtuin te Leiden) len behoeve van welke de uitzending verlangd wordt”.

In een ander schrijven heel het, dat indien Binnendijk te Tjipanas geplaatst

mocht worden » het doel zijner missie” niet zoude worden bereikt.

Teijsmann hierop van advies dienende voerde aan: » Het is mij even-

wel niet geheel duidelijk, wat den lieer De Vriese met het doel der

missie van S. Binnendijk bedoelt, maar ik beschouw de be-

doelingen van ZEdlIG' 1 '' daarheen te leiden om den Plantentuin van

Buitenzorg gedeeltelijk onder zijn beheer te brengen”. Aan een gevoel

van niet onrechtmatige, ergernis gaf Teijsmann elders lucht door te

zeggen, dat aan aanvragen om planten voor den Leidschen tuin steeds

even goed was voldaan als aan die voor andere Nederlandsche bota-

nische tuinen »maar het schijnt nu zijn (van De Vriese) gevoelen te

zijn”, zoo gaat Teijssmann voort, «dat zijn protégé en zendeling geheel

Java in een doosje zal inpakken en aan ZEdHG tlc doen toekomen”.

Ook de «eerste botanicus in Nederland” zooals De Vriese zich in een

zijner brieven aan den Intendant had genoemd, moest alzoo ondervinden,

dat de Buitenzorgsche Hortulanus niet het geschikte adres was voor

het ontvangen van speciale chargés d’airaires en ledige plantenkisten.

Trouwens Binnendijk’s plaatsing bij ’s Lands Plantentuin was nog

verre van zeker, in weerwil der ontstane vacature, daar men aan

Zollinger, die inmiddels lijdelijk naar Europa was gegaan, uitdruk-

kelijke toezeggingen had gedaan voor de vervulling der eventueel

openkomende betrekking van Assistent-Hortulanus. De Indische Regee-

ring wenschte deze toezeggingen gestand te doen, en eerst toen zij

vernam, dat Zollinger in zijn vaderland, Zwitserland, eene betrek-

king had verkregen en niet terug zoude komen, werd de keuze op

Binnendijk gevestigd.

Simon Binnendijk werd den 19 ll, n Juli 1850 tot Assistent-Hortulanus

benoemd. Door deze benoeming was de Buitenzorgsche inrichting

een geheel ander man dan den onbeduidenden Van Gesker rijk ge-

worden. De bijzondere opleiding hem door De Vriese gegeven maakte,

dit dient len volle erkend te worden, dat Binnendijk eene veel grootere

vaardigheid in het determineeren en beschrijven van planten-soorten

bezat, dan men op grond zijner voormalige betrekking kon of mocht

verwachten.
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Deze vaardigheid is den Buitenzorgschen tuin zeer ten goede gekomen.

In alle door Teijsmann en Binnendijk gepubliceerde soortsbeschrijvingen

zijn de bijzonderheden voor zooverre is na te gaan zonder uitzondering,

van Binnendijk’s band.

Teijsmann boe weinig ook geneigd om in zijn nieuwen assistent

een vertegenwoordiger eener ander instelling Ie zien, was onmiddellijk

bereid om zijne bekwaamheid te erkennen en te waardeeren. Nog

geen jaar na Binnendijk’s komst stelde Teijsmann voor »daar die per-

soon zeer goeden aanleg voor bet vak der botanie beeft” met zijne

hulp eene nieuwe editie van den Catalogus van den tuin te doen

drukken. Met dit voorstel, waarop werd ingegaan, is men wel wat

haastig geweest. De laak bleek toenmaals voor den eerst kort aan-

gekomen assistent wat zwaar; de beraamde nieuwe uitgave van den

Catalogus is wel geheel afgedrukt (in de eerste helft van 1854) doch

nimmer in bet licht gegeven; hiertoe bleek bet werk ten slotte niet

geschikt.

In 1846 waren Teijsmann's verdiensten door de Regeering erkend

door de toekenning eener personeele traktements-verhooging en in

1851 door de opdracht om met een voorschot van f 11000.— de

invoering der Vanille-cultuur te beproeven. Deze bewijzen van waar-

deering vrijwaarden den Hortulanus niet tegen eene nog in hetzelfde

jaar gedane dwaze aanschrijving van een ongetwijfeld nieuw opge-

treden Intendant. In deze aanschrijving werd bepaald, dat de Intendant

en niet meer de Hortulanus alle correspondentie over planlenruil,

verzendingen, verzamelingen, enz. zoude voeren. Deze hoogst onoordeel-

kundige en met Gouvernements besluiten strijdende bepaling werd

door den Hortulanus beantwoord met eene memorie waarvan de eerste

alinea luidt

:

» Onder dagteekening van 15 September 1851 heeft de Intendant

der Gouvernements-Hotels eene aanschrijving gezonden aan den Hortu-

lanus bij ’s Lands Plantentuin, waarbij de belangen van dien tuin

geheel zijn uit bet oog verloren”. Dit werd zoo duidelijk aangetoond,

dat de aanschrijving geen blijvende gevolgen heeft gehad. Trouwens,

• onder den druk van tegenstrijdige instellingen” was ’s Lands Plantentuin

zoozeer in bloei toegenomen, zooals Teijsmann zich terecht uitdrukte.
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dat het werkelijk beheer door een nict-deskundigc onmogelijk meer

kon gevoerd worden.

Het is onmisbaar in deze historische schets telkens duidelijk te

wijzen op den door Teijsmann gevoerden strijd in het belang van den

Hortus Bogoriensis. Zijn energisch en zaakkundig optreden in zulke

gevallen, waarbij hij steeds van breeder opvatting en ruimer blik

opvallende bewijzen gaf, is het behoud geweest der onmisbare voor-

waarden voor leven en ontwikkeling onzer inrichting. Zijne beteekenis

in dit opzicht is ongetwijfeld dan ook nog hooger te stellen, dan de

resultaten zijner onvermoeide pogyigen voor de uitbreiding der ver-

zamelingen, hoewel hij ook te dezen aanzien bewijzen van zeldzamen

ijver, kennis en voortvarendheid gaf.

Niet alleen, dat naar Japan en China, Calcutta en Ceylon, Rio de

Janeiro, Australië en eigenlijk overal nog waar tropische of sub-

tropische tuinen zijn of waren om planten voor Buitenzorg werd

geschreven, Teijsmann voegde hij die vragen in den regel lange

lijsten van speciale desiderata, tevens nauwkeurig aangevende, wat

van hier te verkrijgen was. Zijne correspondentie over plantenruil

met de Nederlandsche botanische tuinen en met de autoriteiten in de

kolonie was niet minder groot en uitvoerig. Aan bestuurshoofden

werden b. v. lange lijsten van planten gezonden, met vermelding der

inlandsche namen, in hun gewest voorkomend doch nog niet in den

Buitenzorgschen tuin aanwezig en aldaar zeer gewenscht. Elke gelegen-

heid werd aangegrepen om nieuwe relaties voor den tuin aan te

knoopen. Zoo slaagde Teijsmann er in om in 1848 in betrekking te

geraken met een te Singapore gevestigd Engelsch medicus D 1

. Oxley.

Aan de met dezen aangeknoopte relaties heeft ’s Lands Plantentuin

een groot aantal belangrijke gewassen te danken. Heze schets is

niet de plaats om de namen der verschillende belangrijkste gewassen

in den tuin aangebracht in de verschillende jaren te vermelden.

Wellicht interesseert het echter eenige tegenwoordige bewoners van

Java te vernemen, dat in 1848 de bekende «Flamboyant” (Poinciam

rcffia
)
door ’s Lands Plantentuin, met behulp van genoemden D r

. Oxley,

werd geiraporteerd.

Ten einde in de kolonie zelve het doelmatig verzamelen van gewassen
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en botanische voorwerpen ten behoeve van den tuin aan te moedigen

en te vergemakkelijken, werd in Maart 1852 opgesleld eene uit-

voerige «Handleiding tot het verzenden van zaden en levende planten

en het conserveeren van herbarium, ol' het droogen van planten, voor

’sLands Plantentuin te Buitenzorg”.

Dat onder al die gewassen naar den Buitenzorgschen tuin, uit alle

landen en streken komend, niet weinig belangrijke cultuur-planten

waren, behoeft wel geen betoog. Over de rol in dit opzicht door

’sLands Plantentuin gespeeld zal hieronder kortelijk worden lerug-

gekomen en uitvoeriger in een ander hoofdstuk van dit werk. Eén

punt evenwel mag hier niet zonder eene eenigszins speciale vermelding

worden voorbijgegaan, en wel het aandeel door onze inrichting in

de jaren 1852 tot 1854 genomen in de invoering der kinacultuur

op Java.

In 1851 was de Leidsche botanische tuin door ruil met eene

horticulleurs-firma in Parijs in het bezit gekomen van een exemplaar

van Cinchona Calisaya, gekweekt uit zaad door Weddell uil Bolivië

medegebracht. Dit plantje uit Leiden naar Buitenzorg gezonden,

kwam hier in 1852 in slechten slaat aan en stierf weldra. Gelukkig

had Teijsmann er nog een tweetal stekken van kunnen maken, waarvan

er één goed bleef doorgroeien. Deze te Buitenzorg gekweekte plant,

toen het eenige kina-boompje op Java, werd geplant op eene plaats

hoven Tjipannas gelegen, op een bergrug waarlangs het riviertje

Tjibodas loopt. Deze bergrug hij de bevolking dus bekend als «Passir

Tjibodas”, heeft zijn naam gegeven aan de aanplantingen en tuinen

aldaar in het vervolg gemaakt. Toen in Januari 1855 de kinaplanten

te Tjibodas door Teijsmann werden overgedragen, kon hij 48 plantjes

door hem uit stekken van zijn eenigen stek van 1852 gekweekt, aan

Hasskarl overgeven.

Zooals men weet was in het eind van 1852 Hasskarl naar Zuid-

Amerika vertrokken, om zoo mogelijk Cinchona-planlen en zaden in

groote hoeveelheid voor de Nederlandsch-Indische Regeering te ver-

zamelen. De door Hasskarl hij zijne moeielijke reis verzamelde zaden

kwamen te Buitenzorg aan, met verzoek van den Minister van Koloniën,
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om ze le Tjipannas, »of een ander punt van gelijke temperatuur”

uit le zaaien. Teijsmann koos voor die uitzaaiing ten eerste een

plek, ongeveer een 400 voet hooger dan zijn oorspronkelijken tuin

te Tjibodas, een deel van het terrein van den tegenwoordigen berg-

tuin ; voorts de hooger gelegen tuinen le Tjiburrum en Kandang

Badak. Het kina-zaad werd daar uilgelegd op beddingen door sterke

omheiningen beveiligd. De uitzaaiing op deze wijze gal' echter geenerlei

resultaat. Gelukkig had Teijsmann eene kleine hoeveelheid zaad te

Buitenzorg gehouden; hieruit kweekte hij een duizendtal plantjes, die

le Tjibodas werden uitgezet. Van deze plantjes, minder sterk dan

die uit stekken gekweekt, stierven er vele, zoodat in Januari 1855,

aan Hasskarl, wien de leiding der kina-cultuur was opgedragen,

slechts 96 nog overgebleven zaailingen konden worden overgedragen,

tegelijk met de 48 oudere planten door Teijsmann uit het Leidsche

exemplaar gekweekt.

Toen Dr
. Hasskarl in December 1854 met de kina-cultuur werd

belast, geschiedde dit onder de bepaling, dat bij werkzaam zoude zijn

«afgescheiden van het beheer van ’s Lands Plantentuinen, van welke

tuinen dus ook afgescheiden zullen worden alle onder zijn toezigl te

stellen aanplantingen van kina.” Bij de overgave in Januari 1855

hield dus Tjibodas op deel uil te maken van ’s Lands Plantentuin.

Twee jaar later, werd echter op voorstel van Junghuhn bepaald, dat de

kina-aanplantingen aldaar niet meer uitgebreid mochten worden, aan-

gezien het terrein om verschillende aangevoerde redenen niet geschikt

geoordeeld werd. Naarmate de kinaplanlen van daar werden over-

gebracht naar de Gouvernements-kinaondernemingen in het Bandongsche,

kwam Tjibodas weder bij ’s Lands Plantentuin, totdat het in 1866,

zonder eenige verdere relatie met de Gouvernements-kinaonderneming,

uitsluitend bergtuin van den Hortus Bogoriensis werd.

De terugkomst van Dr
. Hasskarl op Java, hoewel niet op nieuw

bij ’s Lands Plantentuin, gaf Teijsmann aanleiding een voorstel te doen,

dat ten nutte van de Buileuzorgsche instelling zoude strekken.

Blijkbaar na voorafgaande overeenkomst tusschen de beide weder

bevriend geworden mannen werd besloten dat D'. Hasskarl, voor

zooverre hem daartoe tijd zoude overblijven, planten uil den Builen-
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zorgschen tuin zoude kunnen onderzoeken en beschrijven. Hiertoe werd

hem van Gouvernementswege vrij transport van Tjipanas en Tjiandjoer,

achtereenvolgens zijne heide woonplaatsen, naar Buitenzorg loegestaan,

terwijl Teijsmann hem ten zijnen huize logies aanbood. Ook werden

geregeld plantendeelen uit den tuin naar D r
. Hasskarl gezonden. Dit

zeer te waardeeren bewijs van belangstelling van D r
. Hasskarl in de

inrichting, waaraan hij vroeger verbonden was, had evenwel niet zoo

langdurige gevolgen als men reden had te hopen.

Dr
. Hasskarl toch, door de doorgestane vermoeienissen zijner Zuid-

Amerikaansche reis uitgeput en door groot huisselijk leed ter neer

gedrukt, moest reeds na anderhalf jaar Java weder verlaten en herstel

zijner gezondheid in Europa zoeken.

Door een toeval kreeg de Builenzorgsche tuin in het laatst van 1859

op nieuw tijdelijke botanische hulp. Een onder den naam van J. Amann

op valsche papieren in het koloniale leger gekomen soldaat, verzocht

hij den tuin alhier te worden geplaatst. Dit verzoek werd toegestaan,

en daar de persoon in quaestie inderdaad eene botanische opleiding

bleek gehad te hebben en tot bet delermineeren van planten zeer

geschikt was, zoo werd hij op Teijsmann’s aanilringen gedurende zijn

geheelen verderen diensttijd als militair bij den Builenzorgschen tuin

gelaten. Eenige maanden na expiratie van zijn militair verband vertrok

J. Amann, na kleine 4 jaar te Buitenzorg te hebben gewerkt, naar

Britsch-Indië, waar hij onder zijn blijkbaar waren naam van S. Kurz

eenige niet onbelangrijke werken heeft geschreven.

Overigens waren in deze paragraaf behandelde, met 1867 eindigende

periode onzer tuingeschiedenis, geen buitengewone botanische werk-

krachten aan de inrichting zelve verbonden. Wel werden herbarium-

specimina ter bewerking aan botanisten in Europa toegezonden. Speciaal

zijn hier te noemen Zollinger en Miquel.

De eerste ging, in zijn vaderland teruggekeerd, voort met zijne

belangstelling in onze Indische flora te toonen. De tweede, Miquel,

die reeds herhaaldelijk door Teijsmann’s bemiddeling herbarium-male-

riaal uit Buitenzorg had ontvangen, wendde zich in 1855 tot de Indische

Itegeering met verzoek om steun bij de uitgave zijner Flora van

Nederlandsch-Indië. In hel bijzonder verzocht Miquel daarbij de hulp
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van den Buitenzorgschen tuin en van Teijsmann Deze stelde eene

handleiding op voor het verzamelen van levende planten, zaden en

herbarium specimina, welke handleiding ter Landsdrukkerij gedrukt,

in een groot aantal exemplaren, speciaal met hel oog op Miquel’s

in bewerking zijnde Flora, over de kolonie werd verspreid. Voor

een aanzienlijk deel is het materiaal, dat Miquel voor de bewerking

zijner Flora van Nederlandsch-Indië heeft gediend, uit Buitenzorg

afkomstig. Het is daarom dubbel te betreuren, dat na Miquel’s dood

zijn herbarium niet in het bezit is gekomen van den Builenzorgschen

tuin, waar het gemis dezer collectie bijna dagelijks gevoeld wordt,

terwijl haar bezit voor de Utrechtsche Universiteit uit den aard der

zaak van slechts zeer hel rekkelijk nut kan zijn.

Werden op die verschillende wijzen, gedroogde of levende planten

uit de Buitenzorgsche collecties afkomstig, onderzocht en beschreven,

de ambtenaren blijvend aan de instelling verbonden, lieten het aan

bewijzen van werkzaamheid in die richting niet ontbreken. Schreef

Teijsmann alleen hoofdzakelijk over technisch botanische onderwerpen,

met Binnendijk te zatnen zijn er van zijne hand een aantal geschriften

over planten verschenen. In verschillende jaargangen van het Natuur-

kundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, wordt door beide auteurs

over niet minder dan een 270-tal planten gehandeld.

Deze in genoemd Natuurkundig tijdschrift door Teijsmann en Binnendijk

gepubliceerde plantenbeschrijvingen waren de resultaten van voorbe-

reidende werkzaamheden voor den nieuwen, derden catalogus. Deze

werd in 1863 der Regeering ter publicatie aangeboden. Ferst in het

midden van 1866 is het afdrukken gereed gekomen, terwijl de algemecne

verspreiding der exemplaren in het laatst van 1867 en in 1868 plaats

vond.

Bij het maken van den 5'len «Catalogus van ’s Lands Plantentuin te

Buitenzorg” en bij de daaraan voorafgegane planlenbeschijvingen is zeker

Teijsmann’s buitengewoon groote kennis van plantenvormen — waarover

Scheffer later bij zijne komst alhier verbaasd stond — van zeer veel

nul geweest. De eigenlijke soorts-determinaties en beschrijvingen waren,

hel is reeds gezegd doch dient hier herhaald te worden, van Binnendijk’s

hand afkomstig.
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De derde catalogus van ’s Lands Plantentuin is nog voortdurend,

welke onvolkomenheid hem ook eigen zij, allen die te Buitenzorg

blijvend of tijdelijk werkzaam zijn op botanisch gebied, van groot nut.

Al was het alleen daarom, zoo verdient de naam van den lateren

Hortulanus Simon Binnendijk, in deze geschiedenis met groole dank-

baarheid te worden genoemd.

Details omtrent de botanische publicatie’s in de tweede periode der

instelling van haar uitgegaan of aan hare directe bemiddeling te danken,

passen in het kader dezer korte historische schels niet. Daarvoor zal

het tweede gedeelte der eigeidijke luingeschiedenis de plaats zijn, op

dezelfde wijze als bij de samenstelling van het eerste gedeelte is

geschied. Bibliographische opgaven zal men echter inmiddels reeds in

een ander hoofdstuk van deze feest-publicatie aantreden.

Evenzeer is het hier onmogelijk de door Teijsmann opgestelde cn

gepubliceerde reisverslagen te behandelen. Deze verslagen zijn talrijk,

daar in 1853 begonnen werd met aan Teijsmann bet doen van reizen

in den Archipel op te dragen. Hiermede werd eene nieuwe, zeer

nuttige en voor den ontwikkelingsgang onzer instelling buitengemeen

belangrijke pbase geopend. In het genoemde jaar werd aan Teijsmann

het doen eener botanische reis ter Westkust van Sumatra opgedragen. In

1856 moest hij in Bantam, de Preanger-Regenlschappen, Banjoemas en

Krawang de aanplanting van getah-pertja, Sumatra kamfer-boomen, Chi-

neesche en Sumatra kaneel en van nog andere nuttige gewassen invoeren.

Een onderzoek naar de katoenculluur in de Residenties Palembang en

de Lampongsche districten werd hem in 1857 opgedragen en in hel

jaar daarop een gelijk onderzoek voor de Residenties Preanger-Regent-

schappen, Cheribon en Banjoemas. Deze opdracht werd nogmaals

uitgebreid, in 1859, lot een onderzoek naar de katoenculluur over

geheel Java, Madura en Bawean. In 1861 reisde Teijsmann nog met

eene Regeerings commissie in Bagelen, nadat hij in 1859 in de Molukken

had gereisd in gezelschap van De Vriese. Deze hoogleeraar in de

kruidkunde was namelijk in 1858 uit het moederland herwaarts

gezonden «belast met het onderzoek der cultures in Nederlandsch-Indië.”

Bij deze verschillende reizen werd het verzamelen van planten en

zaden voor den Buitenzorgschen tuin allerminst vergelen; dal behoeft
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wel geen betoog. Tocli was liet hoofddoel der opdrachten zooals men

gezien heeft, veelal van praktischen aard. Teusmann’s groole verdiensten

in dit opzicht werden ook andermaal speciaal door de Regeering

erkend door hem in het einde van 1838 den titel en rang van

•Inspecteur-honorair der kuituren’’ te geven. Te zonderlinger is dan

ook eene, slechts een groot jaar te voren voorgevallene, eenigszins

anecdotische episode, welker vermelding doet zien hoe weinig men

toen eigenlijk zelfs in Nederland, van den Buitenzorgschen tuin en

zijn werkkring wist. Deze episode mag hier te minder onvermeld

blijven daar zij aan Teusmann aanleiding gaf in herinnering te brengen

wat reeds door ’s Lands Plantentuin voor de invoering van nuttige

gewassen in deze kolonie was gedaan.

Onze beroemde landgenoot de Utrechtsche chemicus G. J. Mulder

wendde zich in het midden van 1836 lot den Minister van Koloniën

met een geheim schrijven waarin hij zich beklaagde, dat er hij

’s Lands Plantentuin te Buitenzorg wel veel werd gedaan aan «liet

aankweekën en verzenden van schoone gewassen” doch die instelling

zich niet ol ten minste lang niet genoeg gelegen liet liggen aan het

imporleeren op Java van nieuwe cultuurplanten en andere nuttige

gewassen. Hoe Mulder er toe kwam op een voor hem zoo vreemd

gebied kritiseerend op te treden, en door wien of door wat hij zoozeer

op een dwaalspoor was gebracht; zoowel hel een als het ander is

raadselachtig. Hoe dit zij, dat Teusmann op een zoo geheel ougemoli-

veerden aanval het antwoord niet schuldig bleef, zal men lichtelijk

begrijpen. «Immers weet men hier zeer goed — zoo antwoordt

Teusmann in zijn hrief van Januari 1837 — en is men sedert 1816

er steeds op uit geweest: om (de woorden van den Hoogleeraar

gebruikende) Java rijker te maken aan productie van alles, wat het

met voordeel producceren kan, en steeds in overweging te nemen welke

producten, die in warme gewesten goed ontwikkeld worden en in

den handel waarde hebben, naar de kolonie behooren overgebracht te

worden. Wie anders dan de Hoogleeraar G. J. Mulder twijfelt daaraan ?”

Na eenige verdere niet zeer zachte bemerkingen, gaat Teusmann als

volgt voort: «Ik zal hier slechts eenige der voornaamste planten

opsommen die hunne verspreiding of in kuituur brenging op Java
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anderd en in haar geheel overgenomen.

»1. Cinnamomum zeylanicum (Zeijlonkaneel).

2. Opunlia (omenlosa (Nopal) met de daarbij aangebragle cochenille-

insecten.

5. Thea Bohea (Thee).

4. Cinnamomum aromaticum (Cochinchina kaneel) geurigste soort

die er bestaat.

5. Theobroma Cacao (Cacao).

6. Caryophyllus aromaticus (Kruidnagelen).

7. Myrislica fragrans (Nolenmuscaal).

8. Indigofera Anil (Indigo).

9. Bixa orellana (Orlean).

10. Camphora officinarum (Kamfer).

11. Maranla indica (Arrowroot).

12. JSicoliana Tabacum (Tabak).

Deze zijn alle reeds vóór 1830 ingevoerd en vroeger of later

in kuituur gebragt.

13. Saccharum officinarum (Suikerriet) eenige variëteiten door den

Gouverneur-Generaal Van den Bosch in 1850 uit Brazilië inge-

voerd.

14. Nauclea Gambier (Gambier).

15. Phormium tenax (Nieuw Zeelandsch vlas).

16. Vanilla planifolia (Vanille).

17. Musa lextilis (Manilla-vlas).

18. Ilura crep'ilans (Lepra-geneesmiddel).

19. Elaeis guineënsis (Palmolie-boom van de kust van Guinea).

20. Manihot ulilissima (Zoete Cassave van Bourbon & Suriname).

21. Caesalpinia Coriaria (Amerikaansche Sumack of Divi-divi).

22. Smilax syphilüica (Sarseparilla van den handel).

23. Haemaloxylon Campechianum (Campêche bout).

24. Cinchona Calisaya, obovala enz. van stekken en zaden voort-

geplant.

25. lsonandra Gutta (Geta pertja).

26. Dryobalanops Camphora (Sumalraansche Kamferboom).
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27. Cedrela sp. (Soerian van Sumatra’s Westkust, excellent timmer-

hout en gemakkelijk voort te planten).

28. Cinnamomum Cassia (Cassia-kaneel van Sumatra’s Westkust).

29. Cinnamomum Culillawan (uit de Molukken, geneesmiddel).

30. Swielenia Mahagony (Mahoniehout).

31. Quassia amara (Quassia-houl).

32. Acacia arabica (Arabische gomboom).

33. Andira relusa (Surinaamsche wormbastboom).

34. Eugctiia pimenla (Piment myrle).

35. Guajacum officinale (Pokhout).

36. Calophyllum la/camahoca (Harsboom).

37. Slrychnos nux vomica (Kraanoogen).

38. Galaclodcndron ulile (Koehoorn).

39. Sagus Rumphii (Sagoboom uit de Molukken).

40. Laurinea (Ijzerhout van Borneo en Palembang).

41. Hymenca Courbaril (Harsboom).

42. Gardenia gvandiflora (Wongtsie, verfstof voor theekisten).

43. Gossypium div. spec. (Katoenplanten).

44. Corchonis capsularil (Jute vlas).

45. Phascolus div. spec. (Boontjes in de Preanger in cultuur gebracht

voor scheepsgebruik enz.).

46. Trilicum vulgare (Tarwe).

47. Zea Maïs (Maïs van America enz.).

48. Andropogon div. spec. (Zorgzaad van idem).

49. Balanliam Chrysolrichum (Pakoe kidang).

50. Cybolium Djambianum (Penawar djambie)”.

Na bet mededeelen dezer lijst kon Teijsmann niet ten onrechte bet

volgende aanvoeren: »De door den hoogleeraar gegeven wenk: er

behoort alzoo naar mijne meening steeds op uitgezien te worden,

wat er van andere gewesten naar Java kan worden overgebragt, om

daar gekweekt te worden, en na in een kweektuin aldaar beproefd

te zijn, overgebragt te worden op die gronden en in die streken,

welke tot bet in het groot kulliveeren de beste zijn — komt dus

wat laat, wijl dezelve reeds sedert 40 jaren is in praktijk gebracht”.

Mn.oF.n bad ook gesproken van tropische geneesmiddelen. Hiervan
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zegt Teijsmann: »Ik slem volgaarne toe, dat op dat terrein nog veel

zoude te ontdekken zijn, indien slechts eenige bekwame scheikundigen

herwaarts werden gezonden om dit belangrijke werk te volbrengen”.

Het is bekend, dat het hier bedoelde onderzoek eenige jaren geleden

bij ’s Lands Plantentuin ter band genomen, reeds belangrijke resul-

taten heeft opgeleverd en voor de toekomst nog veel rijker vruchten

belooft.

Genaderd tot het laatste gedeelte dezer paragraaf onzer geschiedenis,

verdienen vooraf nog een drietal punten vermelding.

Ten eerste, dat, blijkens eene daarvan in bet tuinarchief beslaande

lijst, reeds in 1856 eene vrij belangrijke boekerij aanwezig was, op

wier uitbreiding Teijsmann berhaaldelijk met klem heeft aangedrongen.

Voorts, dat de afzonderlijke groole afdeeling voor klimplanten in den

tuin in 1857 is gereed gekomen, door er in een brief van dat jaar

aan den Intendant gewaagd wordt van den «nieuwen tuin van slin-

gerplanten”. Eindelijk, dal omstreeks 1863, door den Gouverneur-

Generaal Sloet van de Beele een klein gedeelte van den hertenkamp,

voor uitbreiding van 's Lands Plantentuin is afgestaan; en wel een

stuk terrein thans, door een deel der Euphorbiaceae ingenomen (voor

zooverre is na te gaan de vakken VIH E, VIII H en IX A op hel

tegenwoordig plan van den botanischen tuin).

Alvorens dit hoofdstuk te besluiten, dient nog eene der belangrijkste

phasen uit de ontwikkelingsgeschiedenis van den Hortus Bogoriensis

kortelijk te worden geschetst. Namelijk, de voorbereidende stappen

welke gevoerd hebben lot de organisatie die in 1868 werd ingesteld

en waarbij ’s Lands Plantentuin niet alleen in naam doch ook in der

daad, het karakter eener alzonderlijke landsinslelling herkreeg; mutatis

mutandis geheel volgens de bedoelingen die bij hare stichting in 1817

hadden voorgezeten. Men heeft gemeend, dat de organisatie van 1868

eene belichaming was van Miquel’s denkbeelden, gegrond op gegevens

direct van hooge indische autoriteiten uitgegaan. Deze meening is

onjuist. Het zijn Teijsmann’s denkbeelden die toen tot verwezenlijking

zijn gekomen, zooals hij ze, reeds jaren te voren en bij herhaling in

nota’s, memorie’s en rapporten, aan den Intendant der Gouvernements-

hotels gericht had neergelegd. Slechts in één opzicht is ten slotte
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Miquel van Teusmann’s oorspronkelijke denkbeelden afgeweken, en die

éëne afwijking is zeer waarschijnlijk niet nuttig geweest.

Reeds in 1831 bad Teusmann in eene Memorie gehandeld over «vele

punten den plantentuin alhier betreffende” die «eene nadere regeling

vereischen”, welke memorie vergezeld was van een «concept tol de

regeling van ’sLands Plantentuin”. Een en ander werd toen ter

zijde gelegd.

In 1836 kwam bij op de quaeslie terug en schreef in een brief

aan den Intendant: «Mogt bet aan Zijne Excellentie den Gouverneur-

fieneraal niet ongevallig zijn, dan zoude ik deze zaak gaarne nogmaals

wenschen te behandelen en daarbij een conceplregeling voor den

plantentuin voordragen”. Ook dit verzoek schijnt niet veel succes

te hebben gehad. Niettemin diende Teusmann anderhalf jaar later

eene «Memorie over ’sLands Plantentuin te Buitenzorg” in; welke

memorie een jaar daarna weder gevolgd werd door eene vrij uit-

voerige concept-regeling. In dit concept, lien janr voorafgaande aan de

organisatie van 1868, werd reeds door hem voorgesteld ’s Lands Planten-

tuin weder een afzonderlijk beheer te geven, een wetenschappelijk gevormd

botanist en een teekenaar aan te stellen, terwijl hij een nieuw regle-

ment voor de inrichting aanbood uit dertig artikelen bestaande, een

aantal goede bepalingen inhoudend. In de memorie was op nieuw

gewezen op de dringende noodzakelijkheid om weder eene volledige

scheiding tusschen bet park tot bet paleis behoorend en ’s Lands

Plantentuin in te voeren. Het direct resultaat dezer pogingen schijnt

andermaal gering te zijn geweest.

In September 1860 diende Teusmann weder een schrijven over

dezelfde aangelegenheid in. Daarin komt de volgende zinsnede voor:

«Het nut wat de plantentuin steeds zal blijven aanbieden, zoude

voornamelijk ook nog kunnen verhoogd worden, zoo men de jonge

ambtenaren die pas uit Nederland komen, eenige lijd bij dezen tuin

liet verblijven, zoo om zich met het praktische der kuituur, als met

de theorie der planten meer op de hoogte te stellen, wat hun naderhand

in hunne betrekking van controleur en ook voor hunne volgende

loopbaan van groot nut zoude kunnen zijn”. Dit idee is zestien jaar

later, bij de oprichting der Landbouwschool tol uitvoering gekomen.
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Den 10dcn November 1861 eindelijk diende Teijsmann de uilvoerigsle

zijner memories in
, waarbij na eene geschiedkundige inleiding

,
alle

punten betreffende de toekomst van ’s Lands Plantentuin nauwkeurig

werden behandeld en loegclicht. Het onmisbare der zelfstandigheid

van den plantentuin als afzonderlijke rijksinslelling onder eene des-

kundige directie; de aanslelling van een kundig botanist, die van een

teekenaar, een aspirant-horlulanus voor de bergluinen en van een

schrijver’; de finanlieele consequenties dezer voorstellen; de noodzake-

lijkheid van lerreins-uilbreiding ; de beteckenis van botanische exploralie-

reizen; de publicatie der te vervaardigen teekeningen. Al deze

belangrijke punten werden
,
benevens verschillende bijzonderheden de

nullige werking der inrichting betreffende, in deze memorie op nieuw

met uitvoerigheid behandeld en gemotiveerd.

Vier dagen na indiening van dit inderdaad belangrijk geschrift kreeg

de borlulanus van den intendant bericht, dal deze bezwaar maakle

de memorie met bare bijlagen door te zenden.

Zoo scheen alle moeite door Teijsmann aan de samenstelling dezer

nota’s en memories besteed vruchteloos te zijn geweest. Toch was

dit stechts in schijn bet geval. De voortdurende beloogen van

Teijsmann hadden toch niet nagelaten indruk temaken. Dit blijkt o. a.

bet beste uit een lang geschrift over »aan te brengen wijzigingen in

den toestand, het beheer en personeel van den Plantentuin te Buiten-

zorg” in April 1861 door een toenmalig intendant tot de Regeeriug

gericht.

In dit geschrift waarvan de steller den plantentuin blijkbaar een

goed hart toedroeg, vindt men, naast tal van historische onjuistheden,

de door Teijsmann lierbaaldelijk aangegeven denkbeelden, bijna geheel

overgenomen en met zijne motieven geschraagd.

De ideeën door den Builenzorgschen borlulanus zoo dikwijls uit-

eengezet en met klem verdedigd kwamen toch onder de oogen der

Indische Uegeering en bij mocht de voldoening smaken, dat zij in

liet midden van 1862 ook aan liet Opperbestuur werden medegedeeld.

De in October 1862 opgelreden Gouverneur-Generaal Sloet van de

Beele was kundig geschiedvorscher. Dit was de aanleiding dat door

hem persoonlijk een nauwgezet kritisch onderzoek werd ingesteld naar
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Jen verwarden toestand van hel domein Bloeboer, waarvan het vrucht-

gebruik den Gouverneurs-Generaal loekwam en van hetwelk een klein

gedeelte in IS 17 door Van der Capellen voor het stichten van den

plantentuin was afgestaan.

Bij de mededeeling der resultaten van dit onderzoek en der daaruit

voortvloeiende voorstellen gaf dc Opperlandvoogd tevens, op grond

van Teijsmann’s, voorstellen, onder meer in overweging een leekenaar,

een schrijver en een «botanicus van professie” bij ’s Lands Plantentuin

aan te stellen. Dit schrijven nu was praktisch het punt van uitgang

der organisatie van 1868.

Nadat de Indische Begeering in April 1863 nader op de wensche-

lijkheid der aanstelling van «een wetenschappelijk gevormd botanicus”

bij den Builenzorgschen tuin had aangedrongen, verzocht de Minister van

Koloniën daaromtrent een uitgewerkt voorstel. Aan dit verzoek werd

in December van hetzelfde jaar gevolg gegeven, bij welke gelegenheid

reeds eenige namen van personen voor de betrekking wellicht ge-

schikt, werden genoemd.

Pogingen in 1864 door den Minister van Koloniën hij twee bekende

Ncderlandsche kruidkundigen gedaan om een hunner voor den Buiten-

zorgschen tuin te winnen slaagden niet.

Op voorstel van den Utrechlschen hoogleeraar in de kruidkunde

Miquel, in wiens handen de stukken om advies waren gesteld, werd

eindelijk besloten de candidaat in de wis- en natuurkunde R. H. C. G.

Scheffer voor de gewenschle betrekking te Buitenzorg op te leiden,

waarvoor eene toelage van f 1000.— ’sjaars, gedurende twee jaren

beschikbaar werd gesteld.

Miquel had niets anders te doen dan Teijsmann’s herhaaldelijk ge-

daan voorstel over te nemen en hij deed dit aanvankelijk ook zoo

goed als geheel. De nieuwe ambtenaar zoude «als wetenschappelijk

botanist aan ’s Lands Plantentuin kunnen verbonden worden”, waarbij

bet als van «groot gewicht” verklaard werd dat hij «nog geruimen

tijd door Teijsmann’s rijke ervaring worde voorgelichl”. Eerst na dit

tijdvak zoude eene benoeming tot Directeur van ’s Lands Plantentuin

hebben te volgen. Later bracht Miquel in zijn voorstel eene

wijziging volgens welke zijn kweekeling, terstond te Buitenzorg de
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Directeurs-belrekking zoude innemen en dus Teijsmann, uit den aard

der zaak, slechts korten tijd met hem aldaar werkzaam zoude

kunnen zijn.

Tijdens deze voorbereidingen in het moederland plaats grepen was

men in Indië nog allijd Teijsmann’s meening niet toegedaan, dat de

Hortus Bogoriensis onvermijdelijk weder eene afzonderlijke Lands-

instelling diende te worden. Dit moest echter ten slotte worden

ingezien; en zoo geschiedde het ook.

Toen de Indische Regeering bericht ontving dat Dr
. U. H. C. C. Scheffer

in het laatst van 1867 naar Java zoude afreizen, werd de Intendant

der Gouvernements-Hotels aangeschreven: »om in overleg met den

Hortulanus van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, J. E. Teijsmann,

voorstellen te doen omtrent de afscheiding van het park

en den plantentuin ”.

Zoo had dan eindelijk Teijsmann gezegevierd en de Builenzorgsche

instelling — hoewel niet door hem gesticht toch iu werkelijkheid

zijne schepping geworden — de onmisbaarste voorwaarde voor hare

verdere ontwikkeling herkregen.

Men zal in het volgend hoofdstuk zien, dat ook zijne andere voor-

stellen langzamerhand later tot uitvoering kwamen. En hetgeen in

recenter tijden, builen het kader dezer historische schets vallende, is

geschied, steunt wederom geheel op de denkbeelden van den buiten-

gewonen man wiens vijftigjarig jubileum den 2dC11 Januari 1880 te

Buitenzorg is gevierd.

§ 3 .

Den 15den November 1867 uit Nederland vertrokken bracht Scheffer

op de reis naar Java een tiental dagen op Ceylon door, voor een bezoek

aan den bekenden botanischen tuin te Peradeniya.

Op den l
stcn Januari 1868 te Batavia aangekomen, werd Dr

. R. H.

C. C. Scheffer den 15 ,lrn Januari daaraanvolgende benoemd tot Directeur

van ’s Lands Plantentuin.

Met deze benoeming was voor het eerst weder na twee en veertig

jaar iemand met den titel en de bevoegdheden van Directeur aan het
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hoofd der inrichting, en hel denkbeeld waarvoor Teusmann zoo

lange jaren te vergeefs had gestreden tot verwezenlijking gekomen.

Hoe goed ook aan de Utrechtsche universiteit door Miquel opgeleid

en hoezeer ook loegerust met algemeene begaafdheid en talent als

naluuronderzoeker, zoo was het toch voor den 23-jarigen jongenman

een uiterst zware laak die hem wachtte. Dit inziende was ook door

de Regeering op raad harcr adviseurs, Teusmann toch nog een jaarlang

hij ’s Lands Plantentuin in zijne positie gelaten, om als Scheffer’s

mentor nuttig te kunnen zijn; eene taak die aan den 60 jarigen man,

reeds gedurende 38 jaar aan den Builenzorgschen tuin verbonden,

met het volste vertrouwen kon worden ovcrgelaten.

Teusmann, hoewel zeker niet onbekend met het feit, dat hij zelf

in 18G1 door den Majoor-In tendan t De Seijff voor de Directeurs-

belrekking was voorgedragen, had steeds zoozeer de belangen van den

plantentuin hoven zijne eigene belangen doen gaan, dat hij niet alleen

de reorganisatie met Sciiefffr’s komst voldongen met vreugde begroette,

doch ook den als Directeur oplredenden jongen man gedurende een

jaar gastvrijheid in zijn huis verleende.

De daardoor ïr.ogelijk geworden dagelijksche ruggespraak met

Teusmann moest voor Scheffer terstond van groot nul zijn, daar hij

zijne komst de op nieuw in te voeren duidelijke scheiding tusschen park

hij het Paleis hehoorend en de botanische lands-instelling te Buitenzorg

nog moest plaats vinden. Was hel topographisch herstellen der scheiding

hoogst eenvoudig, de administratieve en finantieele verwarring en ver-

wikkeling waren, zooals de voorafgaande paragraphen hebben geleerd,

zoo groot, dal een aantal moeielijkheden op te lossen en niet weinig

knoopen door te hakken waren.

Den 30 slPn Juni 1868 herkreeg dan definitief ’s Lands Plantentuin

zijne onafhankelijkheid, en werd een reglement voor de instelling in

hel Staatsblad gepubliceerd. Bij deze gelegenheid werd ook door de

Regeering principieel de noodzakelijkheid eener lerreins-uitbreiding

uitgesproken en daarbij het oog gevestigd op het stuk grond aan de

overzijde van den Tjiliwong-arm gelegen. Een denkbeeld, zooals men

weet reeds jaren te voren door Teusmann uitgesproken, dat echter

eerst in 1891 tot uitvoering is gekomen,
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Was Teijsmann’s raad en voorlichting den jongen Directeur onmis-

baar voor het invoeren en regelen van den nieuwen toestand, van

meer nut nog was, voor de toekomst der inrichting, zijn invloed op

voorstellen voor cene geheel onvermijdelijke personeelsuitbreiding.

In het midden van 1868 werden voorstellen naar Nederland gezonden

betreffende de uitzending herwaarts van drie jonge tuinlieden en in

October stelde Scheffer aan de Indische Regeering de aanstelling van

een schrijver en van een leekenaar voor. Deze, zooals men weet,

reeds vroeger door Teijsmann herhaaldelijk gedane voorstellen mochten

thans, onder de zooveel gunliger geworden auspiciën een heter onthaal

vinden. Reeds in het volgend jaar werden teekenaar en schrijver

aangesteld en kwamen de drie jonge tuinlieden uit Nederland aan.

Voor nog het eerste jaar der nieuwe periode ten einde was, nam

de Regeering het besluit het gebouw van het mijnwezen te Buitenzorg

te bestemmen »tot museum, bibliotheek enz. ten dienste van ’s Lands

Plantentuin”. Deze voor de inrichting belangrijke aanwinst, nog heden

als «kantor batoe” (') te Ruitenzorg bekend, kwam echter niet terstond

beschikbaar. In 1869 werd een deel van de bibliotheek en het bureau

er heen overgebracht, doch eerst op hel eind van 1871 konden alle

overige collecties uit het oude, door Teijsmann geslichte, gebouwtje

tegenover diens woning, naar het groole en ruime museum-locaal

worden getransporteerd. De heide daarop volgende jaren werden voor

ordening en etiquelleering der Museum collecties besteed, die eerst

in 1874 ook voor het publiek toegankelijk konden worden gesteld.

De talrijke werkzaamheden aan zijn nieuwen werkkring eigen,

beletten Scheffer niet zich, reeds in het eerste jaar na zijn komst,

zoo ernstig met botanische onderzoekingen bezig te houden, dat nog

in 1868 de resultaten daarbij verkregen, onder den titel van «Obser-

vationes phytographicae” der Koninklijke Natuurkundige Vereeniging

ter publicatie aangeboden konden worden. In het tijdschrift dezer

Vereeniging verschenen nog twee vervolgstukken op deze Observationes

in de jaren 1869 en 1871. Ken minder gelukkig denkbeeld was hel

van Scheffer om, in navolging van hetgeen hij in Europa had gezien,

(‘) •Batoe" mal. = stceq.
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de Buitenzorgschc tuin niet anders meer voor liet publiek open te

stellen dan op vertoon van daartoe uitgereikte toegangskaarten. Werd
ook al in het verslag over 1869 gezegd, dat er veel bezoekers in den

tuin kwamen »wier toevloed niet vermindert sedert de vergunning

tot de wandeling moet worden gevraagd”, zoo is toch die belem-

merende bepaling op den duur onpraktisch gebleken en niet in stand

gehouden.

Den 22en Januari 1869 werd J. E. Teusmann eervol ontheven van

de betrekking van hortulanus bij den Buitenzorgschen tuin.

Hiermede was echter de band tusschen den verdienstelijken man

en de inrichting die zoo buitengewoon veel aan hem te danken had

geenszins verbroken. Hij werd namelijk belast met bet doen van reizen

in den Indischen Archipel in bet belang van ’s Lands Plantentuin.

Teijsmann’s woning werd den Directeur van den tuin aangewezen.

Kort daarna werd de Assistent-Horlulanus S. Binnendijk lot Hortu-

lanus benoemd, terwijl in diens plaats, in bet begin van 1870, een

der uit Nederland gekomen tuinlieden werd gekozen. De gekozene

was de Heer H. J. Wieman, reeds voor zijn vertrek uit Nederland

door den Hoogleeraar Miquel als verreweg de meest geschikte voor

de eventueele vervulling der betrekking van Assistent-Horlulanus ge-

signaleerd. Van de beide andere jonge mannen bleef er een te Buitenzorg

zelf geplaatst, den tweeden werd de leiding der werkzaamheden in de

bergtuinen opgedragen, waartoe bij zich met der woon te Tjibodas

te vestigen bad.

De bergtuinen hadden dringend behoefte aan dagelijksch toezicht,

vooral nadat het botanisch gedeelte van den tuin te Tjipannas werd

opheven — hetgeen in 1868 niet terstond bet geval was — en de

botanisch merkwaardige planten van daar naar Tjibodas werden over-

gebracht. Hier zoude hel hoofdetablissement blijven, terwijl men later

zoude zien in hoeverre en op welke wijze de hooger gelegen berg-

tuinen goed te onderhouden zouden zijn. Aanvankelijk gingen de zaken

te Tjibodas onder den Europeeschen tuinman veel beter, zoodat in

1871 kon worden verklaard, dat de nieuwe aanleg aldaar bijna voltooid

was en er een groot aantal gewassen waren uitgeplanl. Niet lang

echter kon over den ijver van den tuinman bij de bergtuinen worden
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geroemd. In 1873 werd hij reeds als nalatig gesignaleerd en in 1874

ontslagen. De te Buitenzorg gebleven tuinman aan wien men ter

zijner vervanging gedacht had vroeg mede ontslag, en de bergtuinen

waren op nieuw verstoken van Europeesch toezicht. De groote moeie-

lijkheid om op een zoo afgelegen plaats, op zeer onvoldoende bezoldi-

ging, geschikt Europeesch personeel te krijgen en te behouden, deed

zich toen evenals nog ten huidigen dage voor, en een zoon van een

inlandsch hoofd, te Buitenzorg eenigszins in het vak der horticultuur

opgeleid, werd te Tjibodas geplaatst. Daar aldaar steeds meer en meer

cultuurgewassen werden aangeplant stond de Gouverneur-Generaal in

1875 een stuk weidegrond, behoorende tot het domein Tjipannas, af

om daar ter plaatse proeven te nemen met het kweeken van Euro-

peesche cultuurplanten Deze tuin Tjisaroewa geheeten en 5 a 600

voet lager gelegen dan Tjibodas, beeft omstreeks gedurende een lOtal

jaren een lijdelijke afdeeling der bergluinen uitgemaakt.

Inmiddels stond bij de booldinrichting te Buitenzorg de botanische

werkzaamheid van den Directeur geenszins stil.

Behalve het reeds genoemde 5'ie gedeelte zijner «Observationes

Phytographicae” bood Scheffek aan de Koninklijke Natuurkundige

Vereeniging in 1872 eene verhandeling aan over eenige Palmen.

Deze verhandelingen waren van een aantal platen vergezeld, waartoe

de gelegenheid was ontstaan, doordat de in 1869 als waarnemend

teekenaar benoemde photograaf, in 1871 vervangen was door een

bekwaam deskundige, de nog op dit oogenblik aan de inrichting

verbonden leekenaar de Heer C. Lang. Door de zekerheid dat men

goede reproducties van leekeningen kon verkrijgen, kon Scheffer

tevens de hoop uitspieken, dat in 1873 een aanvang gemaakt zou

kunnen worden met de geregelde uitgave der verkregen resultaten

en der voorbanden zijnde teekeningen.

In het verslag over 1873 kon dan ook worden gemeld dat de

wetgevende macht de noodige fondsen had toegeslaan om in 1874

te kunnen beginnen met bet geregeld publiceeren der verkregen

wetenschappelijke uitkomsten.

De bedoelde publicatie: «Annales du Jardin Bolanique de Buitenzorg”

zag echter in 1874 het licht niet, hoewel met het drukken van den
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tekst reeds een aanvang was gemaakt, omdat liet voor de lieliol ypie

benoodigde papier in Europa moest worden aangemaakt. Eindelijk

kon in bet verslag over 1876 worden gemeld «binnen een paar

maanden zal het eerste deel van de uit te geven Annalen van den

tuin verschijnen, terwijl voor bet tweede deel het manuscript groolen-

deels gereed ligt” (*).

Nog andere, kleinere, verhandelingen verschenen in die jaren van

Sciieffer’s band, o. a. een verbaal van een paar in hel Buitenzorgsclie

gedane dienstreizen, tot bet doen van welke reizen in bet belang

van den tuin hem in 1870 de machtiging was gegeven.

Het bezoek aan Buitenzorg van vreemde botanisten was toen uit

den aard der zaak veel zeldzamer dan thans. Toch viel in 1870 het

bezoek aan den plantentuin te vermelden van D'. F. Heckel, thans hoog-

leeraar aan de «Faculté des Sciences” te Marseille, toen als scheeps-

arts bij de Fransche marine van Nieuw-Caledonie naar Frankrijk

terug keerend. In 1872 werd de Buitenzorgsche tuin bezocht door

den sedert beroemd geworden kruidkundige en reiziger 0. Beccari

uit Florence, wiens belangwekkende botanische onderzoekingen in

zijn prachtwerk »Malesia” nedergelegd zooveel lot vermeerdering der

kennis van de flora onzer kolonie hebben bijgedragen.

Werd, zooals reeds is gezegd, de collectie in het Museum zoo veel

mogelijk geëtiquelteerd en geordend, ook aan bet opplakken, uitzoeken

en bewerken der herbarium-specimina werd door Scheffer nog zooveel

doenlijk tijd besteed. Twee moeielijkheden deden zich daarbij echter

voor, ten eerste, namelijk, bet ontbreken van hulp-personeel en ten

tweede hel feit, dat Teijsmann op zijne talrijke reizen zoo groote

hoeveelheden herbarium-malcriaal verzamelde en naar Buitenzorg zond,

dat de trieering en bewerking er van met den aanvoer geen gelijken

tred kon houden. Tusschen 1S69 en 1876 reisde en verzamelde

Teijsmann: tweemaal op Banka, in Nieuw-Guinea, in den Riouw-

Archipel, op de Oostkust van Sumalra, in den Timor-Archipel, op de

Oostkust van Borneo, op Billilon, de Karimata-eilanden en Landak

ter Westkust van Borneo.

(‘) Dit gereed liggende deel werd eerst na Scheffer's dood gepubliceerd en wel in Deel II

der Annales.
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Was ilc ophooping van hcrbarium-malerianl dat geen bewerking

kon vinden reeds een nadeel, zoo kon dit tocli door eene goede be-

waring van het gezondene gedeeltelijk worden weggenomen, doch

een veel moeielijker te overwinnen bezwaar was hel zoeken naar

eene goede plaats voor de talrijke belangrijke levende planten door

Teijsmann op zijne reizen voor den Buitenzorgschen tuin bijeen-

gebracht. Nadat herbaaldelijk vergeefsche pogingen waren gedaan

om bet terrein aan de overzijde van den langs den tuin verloopenden

Tjiliwong-arm te verkrijgen, drong Sciieffer met klem van argumenten

aan op uitbreiding op andere wijze. Nadat eerst een ander terrein

beoogd was, vestigde men ten slotte zijn aandacht op bet land genaamd

Tjikeumeuh, vooral in verband met Scheffer’s plannen tot oprichting

van eene afzonderlijke afdeeling voor hel nemen van proeven met

cultuur-planten.

Toen bij de eerste maal dergelijke plannen ter sprake bracht,

werd van Regeeringswege de vraag gedaan of het niet eenigszins de

neven-bedoeling was zich van de bemoeienis met bet praktisch

gedeelte van den werkkring af te maken. Het zijdelingsch verwijl

in deze vraag gelegen verdiende Scheffer allerminst. Integendeel,

reeds in 1870 begon zich bij hem eene voorliefde te openbaren voor

dat gedeelte van zijn taak wal bemoeiing met den kolonialen land-

bouw medebracht; eene voorliefde die stijgende is gegaan en bij de

zich langzamerhand ontwikkelende omstandigheden, zelfs de overhand

over de wetenschappelijke werkzaamheden beeft gekregen.

Wat er tusschen 1868 en 1876 aan zaden en stekken van nuttige

gewassen is verspreid en welke gegevens er in de verslagen over die

jaren aangaande verschillende culluurgewassen zijn medegedeeld, Iaat

zich bier evenmin in bijzonderheden weergeven als iets dergelijks in

de vorige paragraaf dezer schets kon geschieden. Enkele punten

slechts kunnen kortelijk worden aangeslipt. Zoo verdient bet gewis

vermelding, dal in het verslag over 1871 voor de eerste maal Albizzia

moluccana als speciaal geschikt voor schaduwboomen worden aan-

gegeven. De uitvoerige berichten en correspondenties in het bijzonder

over Albizzia moluccana in volgende verslagen voorkomende, leeren

hoezeer dien raad ter harte werd genomen.
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Ook aan de invoering van Eucalyptus-soorten uit Australië werd

veel moeite besteed, als ook aan de verspreiding van nieuwe of ten

onrechte in onbruik geraakte andere cultuurgewassen waarvan zaden

en stekken onder de steeds talrijker wordende aanvragers werden

verdeeld. Van gewassen als tabak en maïs werden verscheidene

nieuwe en gewilde variëteiten verspreid.

Iets uitvoeriger dient zelfs in een zoo beknopt historisch overzicht

als het hier gebodene, van de onder Scheffer bewerkstelligde invoering

van den Libcria-kofïieboom te worden gevraagd.

Door de hulp der IIH. Hexdrik Muller & Co. te Rotterdam en

van den Nederlandschen Consul in Liberia — toenmaals de Heer N. J.

A. Maarschalk — werd in Augustus 1874 een kist met zaden van

Liberia-koffie ontvangen. In weerwil van alle aangewende moeite en

zorgen ontkiemden cr slechts twee dier zaden
, zoodat eene nieuwe

bezending hij den Consul te Liberia werd aangevraagd. Ditmaal werd

verzocht de zaden via den Leidschen Hortus naar Java te zenden.

Aan dit verzoek werd voldaan en de jonge planten uit dit zaad

voortgekomen en te Leiden in twee wardsche kisten verpakt, bereikten

in voortreffelijken staat Java in Octoher 1875. Ook Sir Joseph Hooker,

toenmaals Directeur der Kew Gardens, zond, eene door hem gedane

belofte gestand doende, eene kist met Liberia koffie-plantjes naar

Java. Deze bezending kwam echter, door slechte verzorging aan

boord geheel dood aan. Weldra werd echter uit Kew eene tweede

bezending Liberia en Cape-coast kotfie-plantjes naar herwaarts gezonden,

welke plantjes levend aankwamen.

Alzoo was door bemiddeling van ’s Lands Plantentuin een zoo

belangrijk cultuurgewas als de Liberia-kofïie op Java geimporteerd.

Hoewel er nu ook later door particulieren van elders zaden of planten

van Liberia -koffie zijn ontvangen, zoo is toch verreweg het grootste

deel der thans in onze kolonie aanwezige talrijke exemplaren van

Liberia-koffie, afkomstig van de in 1875 in ’s Lands Plantentuin aan-

gebrachte plantjes.

Dat er bij de veelvuldige en velerlei bezigheden gebrek aan hulp-

personeel ontstond is reeds hierboven, bij de bespreking der bezigheden

in bet herbarium, ter loops aangeduid. In een uitvoerig schrijven
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van 8 April 1873 verklaarde dan ook Sciieffer met werkzaamheden

le zijn overladen, waarop hij o. a. het volgende aanvoerde:

«Hel Museum en het Herbarium vorderen heide veel lijd en voor

geen dezer werkzaamheden is een ander geschikt persoon aanwezig.

Voor studie van den landbouw en van nuttige planten en voor

wetenschappelijke onderzoekingen blijft dus veel le weinig tijd over

en het is mij in den laatslen tijd bijna onmogelijk geworden mij

voldoende op de hoogte te houden van de vorderingen der wetenschap”.

«Bleef deze toestand voortduren, het doel door de Regeering met

mijne uitzending beoogd, zou geheel verloren gaan. Dit doel was niet

het bezit en hel onderhouden en administreeren van een plantentuin,

doch om van dien tuin zooveel mogelijk vruchten le doen trekken

voor de wetenschap en voor den kolonialen landbouw. De tuin is

slechts hel middel om daartoe le komen, en, ik kan het niet ont-

veinzen, thans moet wel eens meer gelet worden op het middel dan

op het doel”.

«Hulp in administratie en correspondentie en wetenschappelijke

hulp is dus dringend noodzakelijk”.

Ten einde in deze dringende behoellen te voorzien stelde Sciieffer

voor een Adjunct-Direcleur te benoemen.

Aan dit voorstel werd geen gevolg gegeven, doch gedeeltelijk werd

met de door hem opgesomde bezwaren rekening gehouden hij de

regeling eener belangrijke aangelegenheid, lot wier bespreking wij thans

zijn genaderd; ik bedoel de stichting van den cultuurtuin en de

oprichting der daaraan vastgeknoopte Landbouwschool.

Zooals hier hoven met een enkel woord is gezegd, bracht Sciieffer

reeds in 1870 het denkbeeld ter sprake om »eene uilgebreide afdee-

ling cultuurplanten” hij 'sLands Plantentuin te voegen. Het terrein

van den tuin gaf echter voor het slichten van zulk eene afdeeling

geene gelegenheid; dit kon echter le minder een overwegend bezwaar

zijn, daar de Regeering zelve reeds in principe tot eene terreinsuit-

breiding van ’s hands Plantentuin had besloten. De in hel zuiver

botanisch gedeelte van den tuin in grooleren getale aanwezige cultuur-

planten zouden dan naar de le creëeren afzonderlijke afdeeling

4
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worden overgebracht, en de daardoor vrij komende ruimte beschikbaar

zijn voor de nieuwe planten ten gevolge van Temsman.n’s reizen of

door ruil met andere instellingen verkregen. Wenschelijk toch was

bet, »dat het zuiver botanisch gedeelte van den plantentuin één samen-

hangend geheel vorme; minder noodzakelijk kwam het voor, dat de

afdeeling cultuurplanten en het andere gedeelte aaneensloten”.

De uitvoering van dit denkbeeld is gedurende de jaren 1870 tot

1875 het onderwerp geweest eener lijvige correspondentie, waarbij

Scheffer er in slaagde ten slotte Regeering en Opperbestuur het

nuttige van zijn plan te doen inzien en een geschikt geacht terrein

definitief te doen aanwijzen, liet oorspronkelijk wantrouwen, waarmede

het voorstel van regeeringswcge was opgenomen, waarop hier hoven

werd gedoeld, was niet moeielijk weg te nemen. De vrees vervolgens

door de Regeering uitgesproken, dat hel ingaan op het voorgeslagene

Vcheffer’s werkkring te veel zoude uitbreiden, beantwoordde deze met

de woorden: »door eene gunstige beschikking op mijne voorstellen

wordt mijn werkkring eigenlijk niet uitgebreid, daar ik steeds zooveel

mogelijk ook in deze richting hen werkzaam geweest”.

Het moliveeren van de zaak zelve had ten slotte minder moeilijk-

heden in dan de keuze van een terrein. Van het verkrijgen van hel

gedeelte eiland tusschen de heide Tjiliwong-armcn gelegen, en op dit

oogenblik lol den botanischen tuin hehoorend, moest ten slotte worden

afgezien, in de eerste plaats omdat de eigenaren tol verkoop niet

bereid waren, doch ook omdat de uitbreiding van terrein op die wijze

te verkrijgen toch niet groot genoeg zoude zijn voor het maken eener

groole afdeeling voor cultuurplanten.

Er werd daarop het oog geslagen op cene uitgestrektheid sawah’s

van ongeveer 50 houws niet ver van den tuin aan de overzijde van

den postweg gelegen, daar waar zich o. a. thans hel Sociëteitsgebouw

en het st.ilions-emplacement bevinden. Dan zoude, zoo voerde Scheffer

aan, »een nog vrij aanzienlijk stuk grond op hetzelfde terrein kunnen

afgezonderd worden om de eigentlijke systematische afdeeling uit te

breiden, b. v. door liet overbrengen van een paar groole natuurlijke

orden naar het nieuwe terrein”. Het niet ongegronde bezwaar, dat

hel beoogde stuk grond voor uitbreiding van de plaats beschikbaar
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moest blijven, behield evenwel de overhand, en zoo moest men terug-

komen op het reeds vroeger geopperde denkbeeld, om het thans door

dew cultuurtuin ingenomen terrein te Tjikeumeuh tot succursale van

’s Lands Plantentuin te maken.

Het landje Tjikeumeuh op kleine drie kwartier afstand van het

centrum van Buitenzorg gelegen, had jaren Ie voren in betrekking

gestaan tot een persoon, die in de geschiedenis onzer instelling mei

eere genoemd is, namelijk tot Diard. Beeds in 1851 was deze er op

gevestigd voor het nemen van proeven ter invoering der zijde-cultuur.

Hij werd daarbij geassisteerd door den Cochinchinees Axdré Loeas,

op wien langzamerhand de geheele leiding der proefnemingen overging,

en die in 1864 tegenover het Gouvernement als huurder van Tjikeu-

meuh was erkend. De uitvoering van Scheffer’s voorstel bracht dus

mede, dat de huurrechten van den genoemden Cochinchinees, welke

rechten eerst in 1886 zouden expireeren, werden afgekocht.

In den aanvang van 1875 werd nu door den Minister van Koloniën

aan de Indische Regeering medegedeeld, dat de machtiging des Konings

was verkregen om op de Indische begrooting te brengen eene som

van /' 10.000.— voor dien afkoop, benevens f 800.— voor den aan-

koop van karbouwen, karren en gereedschappen, f 4350.— lot het

houwen van woningen voor het inlandsch arbeidspersoneel en f 5832.—

’sjaars voor bezoldiging van dit personeel en het doen van kleine

uitgaven. Onder meer, werd hij diezelfde gelegenheid vastgesteld, dal,

op herhaald aandringen van Sciieffer, de veel te lage bezoldiging van

den teekenaar zoude worden verhoogd. De op de begrooting gebrachte

posten ontmoetten hij de wetgevende macht geen bezwaar en den

1

4

Pn Februari 1876 kon het bedrag van f 10.000.— aan A. Loeas

worden uitgekeerd, waardoor bijna 105 bouws van Tjikeumeuh in

vollen en vrijen eigendom overgingen aan ’s Lands Plantentuin.

Bijna gelijkloopend met hel voorstel, dat op deze wijze tot ver-

wezenlijking was geraakt, had een ander voorstel liet onderwerp van

nog uitgebreider correspondentie en gedachlenwisseling uilgemaakl, te

welen de oprichting eener Landbouwschool. Tusschen de heide voor-

stellen was van zelve een vrij nauw verhand ontstaan, daar de

gewensehlc school zoude worden gevestigd op hel terrein van den
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gemaakt kon worden.

De oorsprong van het denkbeeld tot oprichting eener Landbouwschool

te Buitenzorg is de volgende : De ijverige pogingen van den Belgischen

tuinbouw-leeraar De Beucker om in Nederland verbeteringen in den

boomteelt en speciaal eene meer rationeele wijze van snoeien in Ie

voeren, hadden reeds voor en in 1872 aanleiding gegeven tot eene

briefwisseling tusschen Opperbestuur en Indische Begeering met het

oog op de belangen der koffie-cultuur. Hel denkbeeld was namelijk

in overweging genomen om : of ambtenaren van het Binnenlandse!)

Bestuur met verlof in Nederland aanwezig, aan Ie moedigen de

«methode De Beucker” aan de Tuinbouwschool te Watergraafsmeer,

nabij Amsterdam, aan te leeren, of wel om eenige jonge tuinlieden

aan die school opgeleid naar Indië uit Ie zenden. Het een zoowel

als het ander zoude dan ten doel hebben, de Ie Watergraafsmeer

opgedane kennis op Java aan te wenden ten nutte der tropische

cultures in het algemeen, doch vooral ten bate der koffie-cultuur.

Na omtrent deze punlen reeds vroeger te zijn gehoord, zette Scheffer

in December 1872 in een uitvoerig schrijven aan den Directeur van

Binnenlandsch Bestuur zijne meening over de zaak uiteen.

Scheffer kwam tot het besluit, dat noch hel bezoek van ambtenaren

met verlof aan de genoemde Nederlandsche tuinbouwschool, noch hel

uilzenden van leerlingen dier school naar Java lot het doel zoude

voeren. Breedvoerig toonde hij aan, dat alle moeielijkheden het best

zouden worden opgelost, door de uitvoering van een denkbeeld door

den deparlemenlschef zelf bij eene vorige gelegenheid opgeworpen,

namelijk de oprichting eener Landbouwschool in Indië zelve.

Deze Landbouwschool zoude op twee wijzen nuttig hebben te werken.

Ten eerste, door de uit Europa aankomende ambtenaren gelegenheid

te geven, gedurende eenige maanden kennis op te doen van de Iro-

pische culluurgewassen, met wier verbouwing en behandeling zij in

hun aanstaanden ambtelijken loopbaan zooveel aanraking hebben ; ten

tweede, door in een veel langeren cursus ook Inlandsche leerlingen

op te leiden. »Nu de meening”, zoo betoogde Scheffer, »dat de

Inlander, omdol hij bijna uitsluitend landbouwer is, daarom ook een
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goed landbouwer moet zijn”, meer en meer als onjuist wordt erkend,

zoo is bet zaak niet langer te dralen met pogingen tol invoering van

verbeteringen in dien Inlandscben landbouw voor de koloniën in zoo

booge mate van belang. Wel zag men in, dat bet bezoek van zoons

van Inlandsche landbouwers aan eene Landbouwschool, alhier steeds

lot de groote uitzonderingen zoude belmoren. Men begreep alleen op

indireclen weg bel doel te kunnen bereiken; namelijk doordat gedi-

plomeerde leerlingen der school, eenmaal Inlandsche ambtenaren en

hoofden geworden, de opgedane kennis geleidelijk aan de landbouwende

bevolking zouden mededeelen. Hoewel langzaam, was toch op die

manier verbetering in de cultuurwijzen der Inlanders te brengen.

Men verzuimde daarbij echter een plan te ontwerpen, waardoor aan

gediplomeerde leerlingen der op te richten Landbouwschool ook de

intrede in den Inlandscben amblelijken loopbaan verzekerd zoude zijn.

Dit verzuim is, naar mijne overtuiging, laler de oorzaak van den dood

der school geworden. Hel werd niet onwaarschijnlijk geacht, dat ook

eenige aan de Landbouwschool opgeleide discipelen bij Europeeschc

landbouw-ondernemers goede plaatsingen zouden vinden en op die wijze

bet geleerde vrucht doen dragen.

De Directeur van Binnenlandsch Bestuur bij wien bet eerst liet idéé

der stichting eener Landbouwschool was opgekomen, bet tegenwoordig

lid der Stalen-Generaal M'. II. I). Levyssohn Normaiy, vereenigde zijne

invloedrijke pogingen met die van Scheffer om tol de verwezenlijking

van beider denkbeeld Ie geraken. Het resultaat was, dal in bet eind

van Augustus 1876, geheel volgens Scueffer’s oorspronkelijk plan,

eene Landbouwschool werd opgericht in den cultuurtuin, welke school

als bij ’s Lands Plantentuin behoorend, onder Scheffer als Directeur

der inrichting kwam te staan. In November van hetzelfde jaar werd

de afdeeling voor Inlandsche leerlingen geopend en in November 1878

de Europeesche afdeeling.

De gegrondheid van Sciieffer’s herbaalde verzoeken om Europeeseb

hulppersoneel voor correspondentie en Museum-arbeid erkennende,

berichtte de Gouverneur-Generaal in Augustus 1875 aan den Minister

van Koloniën »dat voor ’s bands met den bijstand van een amanuensis

of secretaris kan worden volstaan”. Door combinatie dezer amanuensis-
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nu aan Sciieffeu’s verlangen ten minste voor een deel voldaan. De

persoon voor deze dubbele betrekking uit Nederland gekomen, was

om gezondheidsredenen verplicht in 1877 Java reeds weder te verlaten.

In bel begin van 1878 werd nu lol amanuensis en leeraar aan de

Landbouwschool benoemd D'. J. C. C. W. Van Nooten.

Een bekwaam tuinman voor den cultuurtuin aangesteld, overleed

kort na de oprichting dezer nieuwe afdeeling. De assistent-hortulanus

werd daarop naar den cultuurtuin overgeplaatst, waar hem eene woning

werd ter beschikking gesteld, en waar hij tot aan zijn verlof naar

Europa, in bel begin van 1880, is gebleven. In zijne plaats kon bij

den Bolanischen tuin niemand anders worden aangesteld dan een persoon

met den titel van tuinman, wien echter geene opleiding in de horti-

cultuur was ten deel gevallen; personen met zoo speciale opleiding

waren en zijn nog hier, uit den aard der zaak, zelden te vinden.

Ook de Inlandsche botanische heamble van den tuin, de bekwame

Manlri Oedam, was naar den cultuurtuin overgeplaatst. Aan den

llortulanus en den teekenaar werd het geven van eenige lessen aan

de Lanhouwschool opgedragen, welke opdracht voor den eersten in

1879 weder werd ingetrokken.

Alles te zamen genomen laat het zich niet loochenen, en ma£ ook in

eene historische schels als deze niet worden verbloemd, dal tusseben

de jaren 1875 en 1880 het zwaartepunt hij de Buitenzorgsche inrich-

tingen was verplaatst. De botanische tuin werd bijzaak en cultuurtuin

met Landbouwschool hoofdzaak. Het was echter Scheffer’s bedoeling,

dal deze verplaatsing van het zwaartepunt slechts tijdelijk zoude zijn;

eene hieronder te cileeren zinsnede van zijne hand, in zijne biographie

opgenomen, laat omtrent zijne zienswijze dienaangaande geen twijfel.

Aan botanische werkzaamheden kon in die jaren dan ook onmogelijk

veel tijd worden besteed. Ook eene zoo buitengewone werkkracht,

als die welke Scheffer bleek te bezitten, heeft bare grenzen. In het

jaarverslag over 1878 moest ook worden verklaard: »de onder-

handelingen met een anderen uitgever voor hel publiceeren der Annales

leidden tol een gunstig einde. Echter werd met hel drukken van den

tekst nog niet begonnen, daar de tijd van den Directeur, op wien de
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taak van liet gereed maken van liet manuscript rus!, door andere

bezigheden geheel werd ingenomen”. Door de Rcgeering werd inmiddels,

op Scheffer’s voorslel besloten, van het jaarverslag eene Fransclie

verlaling te doen drukken en in het buitenland le verspreiden.

Nieuwe en belangrijke gewassen gingen intusschen voort in de

genoemde jaren den botanische») tuin toe te stroomen. Eensdeels

doordat Teijsmann nog voorlging te reizen en le verzamelen op

Ambon, Boeroe, Soela besi en Misole en in bel Gouvernement van

Celebes en ondcrhoorigheden. Anderdeels doordat de Heer Beccari in

1876 uit Nieuw-Guinea terugkomend, geruimen tijd in liet belang

zijner botanische onderzoekingen le Buitenzorg doorbrengend, onder-

scheidene planten uil Nieuw-Guinea aan de inrichting ten geschenke

gaf. Toen de Italiaaiisclie reiziger in 1878 eene botanische reis naar

Sumatra ondernam, werden hem twee Inlandsche planlenverzamelaars

van den tuin ter beschikking gesteld; ook deze tocht van den beroemden

reiziger verrijkte de Buitenzorgsche inrichting met belangrijke aan-

winsten.

Waar echter voor al deze aanwinsten plaats te vinden ? Aanvankelijk

gelukte dit nog door het innemen der plaatsen van de naar Tjikeumeuh

o>ei
,gebracbte cultuurplanten. In 1877 scheen er wel geene andere

oplossing mogelijk dan eene supplementaire botanische afdeeling in

den daartoe eigenlijk te ver afgelegen cultuurtuin te maken; dit ge-

beurde dan ook. De overige en voornaamste werkzaamheden in den

cultuurtuin, de cultuurplanten belrelfende, werden met kracht voort-

gezet; aan de daarbij door den Heer Wigman ontwikkelde buitenge-

wone inspanning viel in 1879 van Itegeoringswege een zeer speciaal

bewijs van waai’deering ten deel. Met een aanzienlijk getal 'culluur-

gewassen werden proeven genomen. Al kan daaromtrent bier niet

in détails worden getreden, zoo dienen toch Scueffer’s padi-proeven

afzonderlijk, zij het ook kortelijk vermeld te worden. Drie verhan-

delingen zijn over deze proeven in bel Tijdschrift van Nijverheid en

Landbouw verschenen, de twee eei'ste ook als bijlagen lot de jaarver-

slagen van ’s Lands Plantentuin over 1877 en 1878, de laatste in

December 1879, dus weinig tijds voor Sciieffer’s dood giëindigd.

deze proeven vormden betere grondbewerking, ijlere, koiTcls-
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gewijze uitzaaiing, tijdige overplanting der zaailingen en liet planten

van een klein aantal zaailingen te gelijk, de belangrijkste zaken die,

hoofdzakelijk op liet voetspoor van den Heer Holle, in liet oog werden

geval. Ook de ijuaestie der directe uitzaaiing op de sawahs en de

produclie-koslen werden uitvoerig behandeld.

Te gelijkertijd werden verscheidene andere nuttige zaken behartigd.

Proeven werden genomen niet Rameh- en Juteculluur. Nieuwe

variëteiten van Mais en Tabak werden verspreid. Proefaanplantingen

werden gedaan met Manihot, Arachis, Soya, Helianthus, Sida en nog

vele andere nuttige gewassen. Op Tjibodas en Tjisaroewa werden granen

en andere Europeesche culluur-planlen gekweekt, voor een deel zelfs

op groote schaal. Zaden van snelgroeiende en nuttige boomsoorten

vonden eene algemeene verspreiding. Eucalyptus globulus, in alle

landen toen een groot aanzien genietend, begon daarbij langzamerhand

voor Java minder geschikt te blijken, waarbij echter de aandacht wal

meer gevestigd werd op de in onze eigene kolonie inheemsche Euca-

lyplus-soort van Timor. Voor de beplanting der terreinen van de

nieuwe Balaviasche havenwerken werden uitvoerige voorbereidende

maatregelen genomen. Op last der Regeering werden Liberia-koflie-

planten ter invoering in Japan aan bet Japansche gouvernement

gezonden. De importatie van Europeesche bijen op Java werd be-

proefd, evenwel zonder goeden uitslag. Gelukkiger slaagde men in

1878 met den invoer van Euchlaena
(
Reana

)
luxurians, een voortref-

felijk voedergras uil Guatemala, dat sedert in onze kolonie zeer

bekend en gewaardeerd is geworden.

Naast de behartiging van dit alles waren er nog twee belangrijke

zaken, die lusschen de jaren 1876 lot 1880 op Scheffer’s tijd en

krachten beslag kwamen leggen.

De eerste betrof het uitbreken in Nederlandscb-Indië der door hare

verwoestingen in Ceylon reeds zoo berucht geworden kotfiebladziekte.

In Augustus 1876 voor het eerst op Sumatra waargenomen werd zij

ook in Februari 1879 in den cultuurtuin te Tjikeumeuh en in bel

zelfde jaar ook elders op Java geconstateerd. Gegronde vrees voor

de ernstige gevolgen der geduchte kwaal, deed zonder ophoud

vragen en verzoeken om advies bij Scheffer inkomen, voor wier
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beantwoording, zij liet ook nog zoo voorloopig, reeds veel tijd noo-

dig was.

Toch bleef, en dit is de tweede belangrijke aangelegenheid zoocven

bedoeld, de Landbouwschool veel van Scheffer’s werkkracht vergen.

Niet alleen door de zorgen aan baar beheer en de moeite aan het

geven zijner eigene lessen verbonden, doch nog om eene andere reden.

Gaf de afdeeling voor Inlandsche leerlingen weldra reden tot onver-

deelde tevredenheid, de andere afdeeling: die voor jonge Europeesche

ambtenaren bestemd, bevond zich in 1878 en 1879 blijkbaar meer in

eene periode van proefneming. Hierdoor werd Sciieffer genoopt tel-

kens nadere uitvoerige toelichtingen en nieuwe wijzigingen voor te

slaan en omstandig Ie moliveeren; al te gader uiteenzetlingen, die

veel tijd en hoofdbrekens moesten kosten.

Wat wonder dan ook, dat hij kort voor zijn overlijden, de volgende

in zijne biographie openbaar gemaakte woorden (') schreef, waarop

hierboven is gedoeld:

»’t Zou mij een goed deel van mijn inkomen waard zijn, als ik een

bekwaam Chef voor Landbouwschool en cultuurtuin wist en de Regeering

dien persoon dan aanstellen wilde. Doch, ’t is moeielijk. Beide zijn

zoo geheel mijn kinderen, dat ik ze noode afsta, vooral nu ze beide

zoo goed gaan. Bij ’t op touw zetten der zaken, heb ik altijd er

op gerekend en dit ook ollicieel bericht, dat, als ze eenmaal op gang

waren, een ander dat deel van mijn taak moest overnemen. Dan bad

ik nog eenigc jaren aan de botanische inrichting uitsluitend kunnen

werken en ook deze, naar mijne inzichten, in een uitstekenden toe

stand achterlaten”.

Dit voornemen tot welks verwezenlijking Scheffer blijkens zijne

voortreffelijke monographiën, zoo zeer geschikt was, beeft hij niet

tot uitvoering mogen brengen.

Nauwelijks een maand na het afmaken zijner laatste verhandeling

voor bet Tijdschrift van Nijverheid en Landbouw' werd Scheffer

ongesteld. Te veel had hij van zijne krachten gevergd. Door koortsen

verzwakt, openbaarde zich bovendien bij den lijder eene acute lever-

(*) Levensbericht van R. II. C. C. Scheffer door K. W. Van Gorkiim. Jaarboek der Kon.

Aka I. van Wetenschappen 1880.
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aandoening
,

aan welke kwaal de tweede Directeur van ’s Lands

Plantentuin, den 9 cle" Maart 1880, in hel gezondheids-etablisse-

ment te Sindanglaija
,

niet ver van de bergluinen te Tjibodas,

overleed.

Weinige dagen na Scheffer’s overlijden werd door de Indische

Regeering op telegraphischen weg aan den Minister van Koloniën de

uitzending van een opvolger aangevraagd. De Minister noodigde de

Hoogleeraren in Botanie aan de Rijksuniversiteiten uit, zich in com-

missie Ie stellen en hem ter zake van advies te dienen. Deze commissie

stelde zich weldra met den schrijver dezer historische schets in ver-

binding; zijne benoeming tot Sciieffer’s opvolger was hiervan het

gevolg. Het spreekt dus van zelve, dat hier de bespreking der weder-

waardigheden van den Hortus Bogoriensis met Sciieffer’s dood moet

eindigen.

Het zal echter wellicht den lezer niet onaangenaam zijn, nog de

volgende gegevens betreffende den tegen woordigen slaat van ’s Lands

Plantentuin hier aan te treffen.

Het personeel beslaat thans uit: Dr
. M. Treub, ü r

. W. Burck,

D'. P. Van Romburgh, D'. J. M. Janse, D' . M. Gheshoff, H. J. VVigman,

A. Massi.nk, C. Lang, A. Ui.it den Bogaard, P. De Monchy, W. G.

Lovink, J. J. Smith J 1

. en den klerk C. Schrijn, benevens uit onge-

veer 200 inlanders, waaronder eenige inlandsche speciaal botanische

beambten.

Bij Gouvernements-Bcsluit van 22 Mei 1890 N°. 6 werd ecu nieuw

Reglement voor ’s Lands Plantentuin gemaakt, waarbij levens eenc

nieuwe organisatie werd vastgesteld.

Het volgende overzicht geeft aan hoe het genopmde Europceschc

personeel over de verschillende bij die nieuwe organisatie ingeslelde

afdeelingen, is verdeeld. De platte gronden der gebouwen waarnaar

verwezen wordt vindt men te zamen, met de daarbij behoorendc

legenda, op één plaat achter in dit werk.
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Pte AFDEELING.

HERBARIUM EN MUSEUM

(zie plalte grond).

Chef dezer afdeeling is de Adjimct-directeur

:

D r
. W. Burck (benoemd 29 November 1881).

Conservator (volontair):

P. De Monchy (van Mei 1888).

IIde AFDEELING.

BOTANISCHE LABORATORIA

(zie platte gronden).

Chef der Afdeeling:

Dr
. J. M. Janse (benoemd 24 Februari 1890).

IIIdc AFDEELING.

CULTUURTUIN EN AGRICULTUUR-CHEMISCH LABORATORIUM.

(Voor Laboratorium zie platte grond).

De Cultuurtuin beslaat eene oppervlakte van ruim 102 bouws

= ruim 72,5 hectaren (zie kaart).

Chef der Afdeeling:

D r
. P. Van IIomburgh (benoemd 24 Februari 1890).

Administrateur (titulair)

:

A. Massink (benoemd als zoodanig 21 April 1890; reeds 50 Augustus

1876 benoemd tot lecraar aan de Landbouwschool).

IVde AFDEELING.

PHARMACOLOGISCH LABORATORIUM (TIJDELIJK).

Chef der Afdeeling:

D r
. M. Greshoff (Militair Apotheker, a la suite gevoerd en den Directeur

van ’sLands Plantentuin toegevoegd, den 18llen Augustus 1888).
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Vd' AFDEELING.

(BOTANISCHE TUIN EN BERGTUIN [TE TJIBODAS]).

Re botanische tuin beslaat eene oppervlakte van ruim 81 bouvvs =
ruim 58 bedaren (zie kaart).

De bcrgluin te Tjibodas beslaat eene oppervlakte van ruim 45

bouws = ruim 31 bedaren; bet tol ’s Lands Plantentuin behoorende

boseb aebter Tjibodas is groot 598 bouws = bijna 285 hectaren.

(Voor buis met Laboratorium te Tjibodas, zie platte grond).

Chef der Afdeeling-

H. J. Wigma.n, Hortulanus, op dit oogenblik met verlor in Europa

(benoemd in deze betrekking 50 Oclober 1885, lol Assislent-Hor-

lulanus 11 Januari 1870, tol tuinman 13 Juli 1869).

Assistent-Horlulanus

:

VV. G. Lovink, (benoemd 24 September 1884).

Tijdelijk geplaatst bij deze afdeeling:

J. J. Smitii J
r

.
(datum van plaatsing 26 Augustus 1891).

Tuinman bij de bergtuinen:

Op dit oogenblik vacant.

VI* 8 AFDEELING.

BUREAU, BIBLIOTHEEK EN PHOTOGRAPHISCH ATELIER

(zie platte gronden).

Deze afdeeling beeft geen afzonderlijk chef ;
ook bare speciale leiding

berust bij den Directeur der inrichting:

R r
. M. Treur, (benoemd 15 November 1880).

Teekenaar photograaf:

C. Lang, (benoemd 1 Juni 1871).

Commies-bibliolhecaris

:

A. Uur den Bogaard, (benoemd 21 April 1890).

Klerk

:

C. Schrijn.
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BOTANISCHEN TUIN.

INLEIDING.

De botanische tuin omvat liet terrein aan de Oost-zijde begrensd

door de rivier Tji-liwong; ten Noorden door bet park van den

Gouverneur-Gcneraal
, ten Westen door den groolen postweg en ten

Zuiden door bet Chineesohe kamp en beslaat eene oppervlakte van

ruim 58 bedaren, waarvan ruim 1 1 bedaren worden ingenomen door bel

zoogenaamde eiland aan de Oost-zijde van bet terrein, gelegen tusschen

twee armen van den Tji-liwong. Dit eiland , eerst kort geleden

onteigend ten behoeve van ’s Lands Plantentuin, moet natuurlijk bij

de hier volgende «wandelingen” nog builen beschouwing blijven.

Het gansche terrein is ruimschoots voorzien van water, hetwelk

wordt aangevoerd door den Tji-balok ,
een zijtak van den Tji-liwong.

Allereerst wordt hierdoor de groote vijver gevoed, terwijl de kleine

vijver zijn water ontvangt uit den eerste. Uit deze beide vijvers

wordt verder bet water in alle richtingen door bet terrein geleid.

De tuin wordt voorts doorsneden door breede rijwegen, waarop een

groot aantal voetpaden uitkomen. In bet Zuid-Westelijk gedeelte vindt

men de woningen voor den Directeur, Horlulanus, Teekenaar-photograaf

en Onder-horlulanus; voorts liet Bureau, bet anatomisch-physiologisch

Laboratorium, waar vreemde bezoekers hunne werktafels vinden
,
bet

Laboratorium van den Chef der Il‘
le Afdeeling, bet Laboratorium voor

Photographie en Zincograpbie
,

liet kantoor van den horlulanus, de
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loodsen voor gereedschappen en zaadcollecties
,

de linimerloods , de

stal
,
de kweekerij

,
de heide serres en de gasfabriek ; in hel Zuid-

Ooslelijk deel de woningen voor het inlandsch luin-personeel.

Wal de systematische rangschikking betreft, werd hij eene reorga-

nisatie ten tijde van Hasskarl de indeeling gevolgd der denera IMantarum

van Endlicher, eene indeeling, die meer en meer wordt gewijzigd

naar de Genera Plantarum van Bentham en IIooker. Als regel vindt

men de verschillende geslachten van dezelfde familie op een of meer

vakken bijeen en de verwante families op elkander volgend. Hierop

is uitzondering gemaakt voor de klimplanten , kruidachtige gewassen

en moerasplanten. Eerstgenoemde werden alle hij elkander uil geplant

op het terrein tusschen den Tji-halok en den grooten postweg, terwijl

de kruidachtige planten en moerasplanlen hare plaats kregen in den

Zuid-Oostelijk gelegen henedentuin aan den oever van den Tji-liwong.

De tuin bevat ruim 9000 soorten
,

terwijl elke soort in den regel

door twee exemplaren is vertegenwoordigd, die achter elkander zijn,

geplaatst.

Voorts zij nog opgemerkt, dat de groole kaart van den bolanischen tuin

waarnaar het hieraan toegevoegde kaartje op de schaal van 1 : 6000

vervaardigd is, ten behoeve van het systematisch onderzoek verdeeld

is in 14 detailkaarten, gemerkt met Romeinsche cijfers I—XIV en

dat op elke detailkaart de vakken of perken zijn aangegeven met

letters van het alphabet A—Z. Deze cijfers en letters vindt men

terug op het achterstaande kaartje en ook op speciale palen in elk

vak in den tuin. Voorts zijn de hoornen in elk perk genummerd;

de twee exemplaren van dezelfde species dragen hetzelfde nummer,

het tweede exemplaar met toevoeging van een A. Bij een dezer heide

hoornen staat een naampaal.

Wanneer derhalve in het vervolg van het overzicht van den tuin

de standplaats van eene bepaalde plant wordt aangegeven b. v. als

IV. F. 67, dan beduidt dit, dat de plant n°. 67 is van vak F. op

detailkaart IV. Gemakshalve heb ik gemeend de wandeling door den

tuin te moeten splitsen in drie deelen. De eerste wandeling gaat door

het Weslelijk-gedcelle gelegen tusschen de Kanarielaan en den postweg,

een terrein, dat voor meer dan de helft wordt ingenomen door de
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klimplanten; de tweede wandeling gaat door het Zuid-Oostelijk-gedeeite

en de derde of laatste door het Noord-Oostelijk-gedeelte.

I-

WANDELING DOOR HET WESTELIJK; GEDEELTE VAN DEN

BOTANISCHEN TUIN.

Door de oude steenen poort — den hoofdingang— in de onmiddelijke

nabijheid van de woning van den Directeur — treden wij den tuin

binnen. Wij bevinden ons aan het begin van den grooten rijweg,

die het terrein verdeelt in twee, alhoewel zeer ongelijke deelen.

Onze eerste wandeling zal gaan door het westelijke deel, dat zich

uitstrekt tusschen dezen rijweg — de Kanarielaan — en den grooten

postweg.

De Kanarielaan, zoo geheeten naar de hoornen aan weerszijden van

den weg — Canarium commune L. — werd 60 jaren geleden, aangelegd

door J. E. Teijsmann wiens naam hier nog menigmaal zal worden

genoemd. Hel was het eerste werk van den pas opgetreden jeug-

digen hortulanus en het moet gezegd worden, dat het den later in

menig opzicht zoo verdienstelijken man tot eer strekt.

Tot flinke, krachtige stammen ontwikkeld, met hooge goed gevulde

kronen, die van heide zijden van den weg in elkander grijpen, vormen

deze hoornen thans een hoog en goed gesloten koepelgewelf, dat den

bezoeker op alle uren van den dag, een rijk belommerde wandeling

biedt.

Natuur en kunst hebben saaragewerkt om het vriéndelijk aanzien

van de alléc op velerlei wijze te verhoogen en terwijl een groot aantal

fraaie, klimmende bladplanten uil de familiën der Aroideae, Gnetaceae,

Loganiaceae e. a. tegen de kanariestammen zijn opgeleid, heeft de

natuur er het hare toe bijgedragen om stam en takken lot in de

hoogste toppen van de kruin te bekleeden met een aantal epiphytisch

groeiende gewassen van allerlei aard.

5



Ëen on ander geeft ons telkens on bij iedere wandeling door de

Kaïiarieliian slof lol waarnemingen omtrent den aard dezer epiphylen

en omtrent de wijze waarop zij klimmen of zich aan haar steunsel

vastheehten, die het genot van de wandeling niet weinig verhoogen

Reeds dadelijk even voorbij de woning van den Directeur, aan de

linkerzijde, vinden wij hoog in den hoorn een fraai exemplaar van

Grammalophyllwn speciosum, dat met zijn eigenaardig en dicht vlecht-

werk van naar boven gerichte worteltjes zich zelf een nesije vormt,

waarin het humus en vocht opzamelt, waardoor het als een ware

epiphyt den bodem ten eenenmale kan ontberen. Op verschillende

plaatsen van den tuin zullen wij deze Orchidee terug zien en treft

het, dal wij haar in bloei vinden, dan zien wij, hoe zij hare groole

I ruin-gevlekte bloemen hij honderden te gelijk voortbrengt en niet

ten onrechte reuzen Orchidee wordt geheeten
(

1

).

Onmiddelijk daarnaast merken wij een prachtig exemplaar op van

Monslera
(
Tomelia

)
deliciosa, die haren dikken \Ieezigen stam met

honderden horizontaal uitgespreide hechtwortels als met even zoo

vele armen stevig omklemt. Van deze Amerikaansche klimplant, ook

uit de Europeesche serres wel bekend, met op allerlei wijze gespleten

en geperforeerde bladeren, zijn de bloemas en de vruchten eetbaar.

Anlhurium pseudo-podophyllum daarnaast — op gansch andere wijze

klimmende — zien wij als ’t ware tegen de voorzijde van den boom

oploopen, zich vasthechtende met duizenden kleine uit den dikken

stam te voorschijn komende hechtwortels. Schuin daartegenover de

donkerbladige Philodendron mdanochnjsum en daarnaast en tegen-

over »Pothos aurea” met goud-geel-gevlekle harlvormige bladen en

lange, nagenoeg bladerlooze afhangende loten, die over den grond zoeken

naar een anderen steunboom en die zeker zeer spoedig op deze wijze

tegen alle hoornen in de Kanarielaan zou opklimmen, wanneer zij

niet zorgvuldig door het snoeimes werd in toom gehouden.

Van af de ijzeren rustbank in het midden van de laan genieten

wij een heerlijk uitzicht op den groolen vijver, aan de achterzijde

omzoomd door eene lange rij Ncpheliwn’s (Ramboetan’s), die in de

(‘) Een exemplaar vóór de woning van den hortulanus bloeide dit jaar met 50 bloemtrossen

te samen + 3600 bloemen dragende.
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laatste maanden van liet jaar, prijken met hunne roode en ook goud-

gele vruchten, die zich met tal van kleurschakeeringen in den vijver

weerspiegelen. Door streng verhod aan de inlandsche tuinlieden om

deze vruchten te plukken, genieten wij elk jaar eenige weken achtereen,

het zeldzaam schoon van dezen prachtigen achtergrond.

Aan de Noordzijde van den vijver hebben wij ’t gezicht op een

gedeelte van de achterzijde van hel paleis van den Gouverneur-

Generaal en op de hooge brug over een zijarm van den vijver, die

van het park van den Landvoogd naar het terrein van den planten-

tuin voert. Midden in den vijver ligt een eiland met sierlijke,

veelkleurige gewassen begroeid, waaronder wij aanstonds den rooden

pinang van Banka en Billiton Cyrlostachys Bendah BI. opmerken

met zijne fraaie , roode bladscheeden ; terwijl levendig gekleurde

Acalyphas, Crolori

s

en Codiaeum’s, Dracaenas en Yuccas afwisselen

met de zilverwit gestreepte Phragmiles communis en de altijd bloeiende

Duranta met hare lichtviolette bloemen en zware trossen van oranje

vruchtjes.

Tegen het hoogere geboomte, klimt de Britsch-Indische Thunberyia

grandiflora met hare groote, violelle bloemen en de donkerblauwe

Convolvulus — Ipomoea Nil —
; een keurig geschakeerde groep van

groen en bloemen te midden van den ongerimpelden waterspiegel.

Juist tegenover de bank zien wij eene plant, die rijkelijk vertegen-

woordigd is in de Kanarielaan en die wij reeds meermalen op onze

korte wandeling zijn voorbijgegaan. Hel is eene Freycinetia — een

Pandamcea —
, die tot de hoogste takken van haren steunboom

opklimt en die meermalen in ’tjaar, eene menigte groote, zacht

rose-roode bloemen draagt, die levendig tusschen de lange, smalle,

donkergroene bladeren te voorschijn komen. Vele dezer bloemen

vinden wij afgevallen op den grond aan den voet van den steunboom

en wanneer wij ons de moeite willen geven eenige daarvan, van

verschillende hoornen afkomstig, op te rapen, dan zien wij reeds

dadelijk, dat de eene plant uitsluitend mannelijke en de andere vrou-

welijke bloemen draagt; maar tevens valt het ons op, dat de 5

binnenste gekleurde bladorganen, die hier de rol van bloembladen

vervullen, bij alle afgevallen bloemen lot aan den voet zijn afgevreten.
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Het is de vleermuis Plcropus edulis — kalong —
,
die bij bet vallen

van den avond deze verwoesting te weeg brengt. Toch is het niet

zonder nut, dat de kalong deze vleezige, min of meer aangenaam zuur

smakende bloemdeelen afvreet en zelfs is hel van buitengewoon veel

voordeel voor de plant, want de vleermuis, bezig zijnde om uit eene

mannelijke bloem de bladorganen op te vreten, verzamelt te gelijk en

onwillekeurig op haren behaarden kop het stuifmeel uit de meeldraden

en wanneer zij dan een oogenblik daarna eene vrouwelijkc plant

bezoekt, brengt zij onvermijdelijk het zooeven ingezamelde stuifmeel

op de stempels der vrouwelijke bloemen over. Zoolang nog niet is

gebleken, dat ook op andere wijze het stuifmeel van de eene plant

wordt overgebracht naar de vrouwelijke bloemen van de andere,

zoolang moet worden aangenomen, dat de schijnbare verwoesting dooi-

den kalong teweeggebracht van overwegend belang is voor de plant

zelve en dat zelfs de genoemde Freycinelia in haar voortbestaan

afhankelijk is van de vleermuis.

Drie hoornen voorbij de rustbank en aan de linkerzijde van de laan,

vinden wij eene Loganiacea — Fagraea lüoralis — die haar met

frisch loof bedekte lakken van alle zijden opvoert tot aan de kruin

van den steunboom.

Deze Fagraea is ten allen tijde de aandacht waard, ’t zij dat zij

prijkt met hare honderden van groote, witte klokken, hetgeen

meermalen in het jaar plaats vindt, hetzij dat zij uitgebloeid, hare

glanzige, parelkleurige vruchten ten toon spreidt. Fagraea liiorahs

behoort tot de zoogenaamde myrmecophile planten, dat zijn dezulke,

die de hulp van mieren hebben ingeroepen om zich te beschermen

tegen de kwade bedoelingen harer vijanden. De groote vijand van de

planten uit het geslacht Fagraea is de houlbij, dezelfde die ronde

gaten boort in het hout der woningen. Deze bij is het insect, dat

Fagraea noodig heeft om haar stuifmeel te brengen op den stempel

en ten einde de bij te lokken, wordt dan ook rijkelijk honig afgescheiden op

den bodem van de blokvormige bloemkroon. Wij zien dan ook, wanneer

wij een oogenblik bij de plant blijven vertoeven, hoe die houtbij de

bloem binnenkruipt om zich aan den nectar te goed te doen en kunnen

ook gemakkelijk waarnemen hoe zij met haar lichaam tegelijk bestoven
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het op deze wijze verzamelde poeder onwillekeurig weder afstrijkt

op den stempel van eene andere bloem, een oogenhlik later door haar

bezocht.

Bij meer aandachtige beschouwing zien wij boe de bloemen, wat

de positie der meeldraden betreft, zich niet alle ’l zelfde voordoen.

In pas ontloken bloemen — den eersten dag van d<m bloei — ,
staan

de meeldraden met opengesprongen helmknoppen rechtop in het midden

van de bloem, terwijl de stempel daaronder nog geen kleverige

oppervlakte vertoont. In andere bloemen
,
die den tweeden of laalsten

dag van den bloei zijn ingelreden, zien wij de meeldraden reeds uit-

gebloeid, slap nederliggen op de bloemkroon, terwijl thans de kleverige

stempel alleen de plaats inneemt den vorigen dag door de meeldraden

ingenomen, zoodat eene bij, die in eene jongere bloem op eene

bepaalde plek van haar lichaam
,

stuifmeel heeft verzameld
,

bij het

intreden van eene bloem, die in bet tweede stadium van bloei ver-

keert, ook juist met de bestoven plek van haar lichaam in aan-

raking komt met de kleverige stempel-papillen
,
waarop het stuifmeel

blijft liggen.

Maar niet bij alle Fagraea-soorten gaat de bij op deze wijze te

werk. Zoo aanstonds zullen wij op onze wandeling andere soorten

ontmoeten en dan gelegenheid hebben op te merken, dat de bij het

zich bij deze veel gemakkelijker weet te maken door in plaats van

de kroon binnen te gaan, eenvoudig van de buitenzijde even boven

den groenen kelk, een gat te boren in de kroon om op clandestiene

wijze zich van den nectar meester te maken met het treurige gevolg,

dat de bloem onbevrucht afvalt en de plant te vergeefs hare honderden

van bloemen heeft voortgebracht.

Vraagt men naar de reden, waarom ook niet de bloemen van deze

Fagraea door de bij worden geperforeerd, dan vindt men het antwoord

in het feit, dat de boorplek zorgvuldig tegen den vijand wordt ver-

dedigd door een aantal mieren, die op den kelk der bloem worden

gelokt door eenige daar ter plaatse voorkomende honigafscheidemle

organen. Bij elke poging van de bij om gemakshalve de kroon te

perforeeren, loopt zij groot gevaar om door de mieren te worden aan-
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gegrepen, en de zeer gemotiveerde vrees om zich met afgebeten snuit

of pooten uit den strijd met de mieren te moeten terugtrekken,

dwingt haar op normale wijze de bloem binnen te gaan en daardoor

tevens bij te dragen tot de bevruchting. Toch is de bescherming, die

de plant van de zijde der mieren ondervindt, bij deze soort nog lang

niet volkomen ; nog altijd worden 40 °/
0 harer bloemen geperforeerd

maar bij een zeer naverwante plant Fagraea oxyphylla
,

die geene

mieren op den kelk lokt, zijn het 99 %, die op deze abnormale wijze

door de bij worden aangeboord.

Onze wandeling door de Kanarielaan voorlzettende, krijgen wij thans

een blik op de frissche gazons en heerlijke bloemperken van den tuin,

behoorende lot bet paleis van den Gouverneur-Generaal , in welke

gazons wij hier en daar een paar fraai-ontwikkelde Arancaria’s, Casua-

rina's en Corypha’s opmerken. Tevens valt ons oog op een breed

uitgestoelde Ravenala Madagascariensis » travel Iers-tree,” waaraan de

Maleiers, die familie-verwanlschap zoo juist weten te voelen, den naam

hebben gegeven van «pisang ajer” of «pisang kipas” een naam, die

heel wat juister is dan de Hollandsche naam van waaier-palm, want

inderdaad is deze plant zeer na verwant aan den pisang — Musa

spec. div. — en zoo goed als in ’t geheel niet aan de palmen. In

den arm van den vijver, die het voor bet paleis van den Landvoogd

gereserveerde gedeelte omspoelt, treffen wij rijk-bloeiende exemplaren

aan van Victoria regia met hare groote schildvormige bladen, die

evenwel hier nimmer die kolossale afmeting bereiken, die zij in de

Europeesche kassen verkrijgen en verder den niet minder sierlijken

Nelumbium speciosum, de heilige Lotus-bloem der Egyptenaren met

bare ver boven bet water uitstekende bladen en hare schoone, roode

en witte bloemen; een sieraad der watervlakten van Java. De zaden

van deze plant worden onder den naam van bidji Tarateh door de

inlanders gegeten.

Aan de overzijde van de laan gaat een voetpad af naar den rozentuin

en wij hebben gelegenheid op te merken, dat deze openkapping

van uit het paleis een heerlijk gezicht aanbiedt op den met dicht

oorspronkelijk woud bedekten Salak. Gedeeltelijk is deze wandeling

begrensd door de tot bel paleis behoorende begraafplaats te midden
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van een dicht bamboeho-ch , dat zeker bij uitnemendheid geschikt

is om den bezoeker in eene ernstige stemming te brengen. Onder

de zware groepen van boog opgaande, dicht bebladerde en naar

alle zijden over de graven zacht heenbuigende halmen, vonden

familieleden van Gouverneurs-Generaal hunne laatste rustplaats. Hier

en daar ook treffen wij op de graftomben de, uit de geschiedenis

van onze koloniën, welbekende namen van hoogst verdienstelijke

ambtenaren; terwijl een enkele steen ons de graven wijst van twee

botanisten Kuhl en Van Hasselt, die op hunne reizen door den

Archipel, beiden reeds op jeugdigen leeftijd aan de wetenschap ontvielen;

wier namen echter voorlleven in de «Flora Java}” en de «Rumphia”,

de meesterwerken van den rijkbegaafden Rlume, wiens ijverige

medewerkers zij geweest zijn.

Wij keeren tot de Kanarielaan terug, die wij nu bijna ten einde

zijn en slaan nog even een blik op Gncliim edule, die zich met een

enkelen steunboom niet tevreden stelt en zware guirlanden vormt

tusschen 2 a 5 kanarie-boomen.

Onze wandeling gaat thans links af tusschen de beide groole gazons

(XIV A en XIII JVI), een warm eindje, want de links en rechts

van de laan geplante Oreodoxa regia — Palma Real of Koningspalm

\an Cuba — met hare gladde, naar onderen fleschvormig verdikten

en regelmatig geringden stam, die hier eerst in 1887 werden geplant,

zijn nog te jong om den rijweg te belommeren.

In ’t midden van het gazon aan de rechterzijde, vinden wij een

palmen-vak, waaruit de zware kronen van Oreodoxa regia, Phyehospenna

elegans van Nieuw-Guinea, Baclris major van Trinidad en Elacis

Guineensis van Afrika statig omhoog sleken, omgeven door Agave’s

en Cycadaceae en een meer kleurigen rand van Chrysalidocarpa

lulescens.

Hier en daar meer aan de achterzijde van het gazon, vinden wij

een alleenstaanden Nootmuskaatboom — Myrislica [ragrans — van

zuiver pyramidalen vorm wier geel gekleurde vruchten vroolijk tusschen

het glanzig groen te voorschijn komen en iets verder een groep van

Dammara alba en eenige Araucnria’s.

Op het links van onzen weg gelegen grasveld, merken wij een
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zeldzaam fraai ontwikkeld exemplaar op van Lalania glauca en van

de Braziliaansche Acrocomia sclerocarpa.

Een oogenblik van den rijweg afdwalend en achter het rechts gelegen

gazon omgaande, komen wij in het kwartier der Scitaminaceae, Musaceae

en Cannaceae, waaronder wij verscheidene bekende planten aantreden

als: Zingiber officinale , wiens worlelstok ons de gember levert; Maranta

indica L., de moederplant der arrowroot; Amomum Cardamomum L.

wiens zaden als de aromatische cardamon-pitjes van algemeene bekend-

heid zijn; Cvrcuma lotiga 1. de koneng of koenjit leverende plant

te gelijk met talrijke soorten van Alpinia, Elellaria, Kaempferia,

Hedychium en Globba waaronder ieder, die in de bergstreken in

de nabijheid der bosschen woont, zeer bekende vormen zal aan-

treden als Hoentjé en Tapoes. Daarachter min of meer verscholen

hebben de verschillende soorten en variëteiten van Musa Clrfforiiana

en Musa Sapienlum — Pisang — hare plaats gekregen en onder deze

Musaceae zijn het voornamelijk de Musa coccinia met hare fraai-roode

bloemscheede en Musa Enscla — de bloempisang — die beide om

hare vruchten weinig bekend, maar onder de sierplanten een allereerste

plaats innemen. Wij passeeren thans de brug, die hier over den

Tji-halok is gelegd, dicht bij den anderen ingang van den tuin en

bevinden ons rechts en links tusschen kolossale bamboestoelen: Gigan-

tochloa robusta — bamboe woeloeng — aan de eene zijde en de nog

sterker uitgestoelde Giganlochloa asper

a

— bamboe betong — aan de

andere zijde, de twee voornaamste bamboesoorten van Java, planten,

die o. a. ook uitmunten door haren buitengewoon snellen groei. Niet

zelden toch treft men er jonge slokken bij
, die in de 24 uur 30

cent. in lengte toenemen. Maar hoe kolossaal ook, beide soorten

zullen weldra in afmetingen worden overtroffen door de juist daar-

tegenover geplaatste thans nog slechts 3 jaren ouden Dendrocalamvs

giganleus van Ceylon, die gezegd wordt de grootste bamboe-soort te

zijn van gansch Indië. Wij gaan links af, achter de Protestantsche kerk

om, door de Livistona-allee, aldus geheeten naar Livistona rotundifolia,

die links en rechts van den weg is aangepl.mt, een door gansch

Indië verbreide palmsoort; in Oost-Java, Sadeng, geheeten. Voorbij

de kerk vinden wij aan de rechterzijde (XIII A), eene nieuwe palmen-
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afdeeling, waarin wij vooraan een paar prachtexemplaren opmerken

van Marlinezia erosa (5) en Marlinezia caryolaefolia (12) van Qweensland,

misschien wel de fraaiste palmen ter wereld.

Het hoofdkwartier der palmen vinden wij in een ander gedeelte

van den tuin en daar /.uilen wij gelegenheid hebben hij deze interessante

familie iets langer stil te staan. Thans nemen wij liever onzen weg

midden door den rozentuin, maar merken eerst nog op, hoe tegen

een aantal kale stammen der Livistona’s een Convolvuhis — Ipomoca

ISH — is opgeleid met donker violette kelken, die het gansche jaar

door en dagelijks een groot aantal bloemen opent, die tegen den

middag weder afvallen. Opmerking verdient, d.it geen dezer planten

nog ooit eene enkele vrucht heeft gedragen en wanneer wij een

oogenblik blijven stilstaan, dan ontdekken wij ook weldra de oorzaak

hiervan. Wij zien diezelfde houtbij, die wij reeds zoo even bespraken,

zich nederzetten op de buitenzijde der bloemkroon en eene opening

boren ter hoogte van het niveau van den nectar, met het treurig

gevolg, dat de bloem weinige uren daarna afvalt, zonder bevrucht te

zijn. Honderden van deze bloemen vinden wij op den grond ver-

spreid en onder deze vinden wij er geen enkele, die niet op een ol

meer plaatsen door de bij is geperforeerd. Het is natuurlijk, dat

eene dergelijke plantensoort ten doode is opgeschreven, althans in

streken waar bijen voorkomen, die deze gewoonte hebben aangenomen

en wij zien levens van hoeveel betcekenis het is voor Fagraea

liloralis, die wij zoo even in de Kanarielaan hebben aangetroffen

om zich onder protectie te stellen van mieren, al moet dit voor de

plant dan ook gepaard gaan met opoffering van betrekkelijk aanzien-

lijke hoeveelheden suiker, een kostbare materie, die de plant zelve

uitmuntend voor andere doeleinden zou kunnen gebruiken. Maar

wanneer deze Convolvulus geen bondgenootschap heeft welen te sluiten

met mieren en derhalve weldra zal moeten uitsterven, zoo hebben

toch andere Convolvulaceae wel degelijk dezelfde eigenschappen ver-

kregen, die wij bij Fagraea liloralis hebben opgemerkt en deze

vinden hierin dus weder een waarborg voor haar bestaan. Maar

niet minder opmerkingswaardig is ook het feit, dat 'andere soorten

uit hetzelfde geslacht langzamerhand door eene kleine wijziging in de
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onderlinge positie van meeldraden en stempel zich in hare bevruchting

onafhankelijk hebben weten te maken van de bijen en zoo zijn er

thans planten, die zoo zijn ingericht, dat onder het afvallen van de

geperforeerde kroon, de meeldraden langs den stempel strijken, zoodal

het er weinig toe doet of de hij op regelmatige dan wel op onregel-

matige wijze zich van den nectar meester maakt.

In ’t midden van den rozentuin vinden wij op een kleinen heuvel

een eenvoudige zuil van gepolijst graniet; een huldeblijk aan den

vroegeren hortulanus Jouan.nes Elias Teijssunn, die meer dan een

halve eeuw het beheer heeft gevoerd over den tuin en zijne beste

krachten aan deze inrichting heeft gewijd. De buitengewone ver-

diensten van deze karaklervolle persoonlijkheid en zijne beteekenis

voor ’s Lands Plantentuin werden kort geleden geschetst door D r
. Treub

in de eerste aflevering van het Tijdschrift, dat naar Teijsmasn werd

genoemd.

De ijzeren rustbank aan het einde van den rozentuin, geeft ons

gelegenheid op ons gemak een oogenblik te genieten van dit heerlijke

plekje aan beide zijden omzoomd door breede hagen van rozen en

aan de achterzijde door de statige bamboe’s van het kerkhof.

Wij vervolgen thans onze wandeling door de Livistom-allee , die

hier een ander karakter krijgt in zoo verre de Livislona wordt af-

gewisseld en weldra zelfs vervangen door eene rijke verscheidenheid

van andere vertegenwoordigers uit de familie der palmen. Allereerst

vinden wij een nog belrekkelijk jong exemplaar van Phoenicophorium

Sechellarum X, D 53, de bekende en veel in de Europeesche woningen

gecultiveerde roestpahn en een Orcodoxa oleraiea van de Anlilles die

voor de Palma real — Oreodoxa regio, — in schoonheid van vorm

niet onderdoet. Meer naar binnen achter de sierlijke Livislona

Maurüiana vinden wij een Raphia rvffia (41) van Madagascar.

De bladen van deze palm hebben — de bladsteel meegerekend —
eene lengte van 40 voet! en de 3 meter lange bloemtrossen, die hoog

boven ons hoofd in grooten getale loodrecht naar beneden hangen,

zouden in staat zijn ons een oogenblik angstvallig te doen terugdeinzen,

daar zij niet weinig doen denken aan dikke, zware, bruine rupsen

van ongekende afmetingen, die zich voordoen, alsof zij zich op ons
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willen laten nedervallen om ons te verpletteren Hier merken wij

nog op, hoe uit de afgevallen bladbases waarmede de stamoppervlakte

bedekt blijft een groot aantal loodrecht naai- boven groeiende wortels

te voorschijn schieten, die niet grooter worden dan 1 of 2 decimeter

en niet naar beneden buigen om in den grond gekomen als echte

wortels bij te dragen tot de voedselopnarae van den boom Deze uit

een physiologisch oogpunt hoogst eigenaardige wortels zijn aderahalings-

en geen voedings-organen. Zij hebben den naam gekregen van pneu-

matoden. Uit de jonge bladeren van deze palm, weel men op Madagascar

een vezelstof te bereiden, die onder den naam van «Rabana” of

«Pagne de Madagascar” op de Europeesche markt een goeden naam

begint te krijgen en gebruikt wordt voor de vervaardiging van fijne

matten, hang- en meubelgordijnen.

Bij den Cocos oleracea (57) uil Brazilië, die met bare vele meters

lange nagenoeg rechtopgaande bladen niet zoo dadelijk aan bare naaste

verwante Cocos nucifera — klapperboom — doet denken, gaat een

voetpad af, dat evenwijdig loopt aan den grooten postweg. Wij gaan

een oogenblik dit pad op om zoo aanstonds weer op onze wandeling

terug te keeren.

Onze voorouders zouden ons ongetwijfeld dit uitstapje ten sterkste

ontraden en ons met kracht van redenen trachten te overtuigen, dat een

hewandeling van dit voetpad gelijk stond met eene ernstige poging tot

zelfmoord. Wij naderen n.1. den oepasboom Anliaris loxicaria— Antjar—
en niet een enkel zwak exemplaartje van deze uiterst-giftig-melksap

houdende plant, die het beruchte pijlgift levert, dat hier consciëntieus

een weinig op den achtergrond werd geplaatst; maar eene gansche

rij, van onderen breed-geschoorde reuzen van dit gevaarlijk individu,

waarover de oudere schrijvers zich zoo gedecideerd ongunstig uitlaten.

«Geen mensch”, zegt Rumphius »de Plimus der Indianen” — in zijn

beroemd Amboneesch Kruidboek — «derft hem genaken zonder hooft,

armen en beenen met doeken bewonden te hebben of hij werd gewaar

een swaar tintelen in de lceden, dat ze daarvan stijf, en zonder gevoelen

werden. De drop van de bladeren iemant op ’tlijf rakende, doet

hetzelve opzwellen, men moet ook onder den boom met slaan, met

ongedekte hoofde, of de hairen vallen uit; zo dat de doot bij dezen
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hoorn zijn tenten schijnt opgeslagen te hebben. Alleen woond daar

onder een gehoornde slang kakelende als een hoen” etc.
(

!

).

Dertig jaren daarna schreef een zekere Heer Foersch, Doctor bij de

0. I. Compagnie, dat er slechts één antjar-boom op Java voorkwam,

maar dat deze dan ook zoo vergiftig was, dat er IS mijlen in het

rond niets dan een woestijn. een doodendal was. Vogels, die er over

heen vlogen, vielen al duizelende neder; menschen, die den wind van

den Anljar van voren kregen, verstikten. Om boosdoeners te straffen,

stuurden de Inlandsche vorsten ze eenvoudig «naar den Boom.” Van

de 100 kwamen er geen 3 terug!

En thans! vive la Science! zetten wij ons rustig neder op den

ijzeren rustbank in de schaduw van één dezer (N°. 14) en genieten

met ongedek ten hoofde, een oogenblik het heerlijk uitzicht op den post-

weg. waar langs zich — vooral op marktdagen — honderden Inlanders

met hunne gekleurde sarongs en badjoes en hunne niet minder levendig

gekleurde parasols naar den passar spoeden en eene buitengewone

levendigheid geven aan dezen rijk belommerden breeden rijweg; een

kleurenspel waarvan men in Europa de wederga te vergeefs zou zoeken.

Het chemisch onderzoek heeft geleerd, dat de plant volstrekt geene

vergiftige uitwasemingen uitzendt en dat het melksap, dat hij ver-

wonding uit den stam vloeit, alléén vergiftig is, wanneer het direct

door een wond in het bloed gebracht wordt.

Niet onmogelijk zelfs is het, dat er spoedig een tijd zal aanbreken,

dat de Antjar meer als geneesmiddel tegen hartkwalen beroemd is,

dan berucht als pijlgift.

Wij keeren op onzen wandeling terug en passeeren verschillende

exemplaren van den Pinang — Areca catechu — wier noten hij het

betelkauwen worden gebruikt; van Ptychosperma, Livistom e. a. en

vinden rechts op den hoek van het vak X G een jong exemplaar van

Pholidocarpus Ihur van Ceram, met een zeer omvangrijke en fraaie

kroon en gestreepte bladstelen; een palm waarvan ook volwassen

exemplaren elders in den tuin voorkomen, die echter op hunne hooge

stammen lang niet meer zoo fraai zijn als deze.

(') Dit dier bleek bij nadere beschouwing eigenlijk een basiliscus te zijn.
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Het vak XII C aan onze linkerhand is geheel ingenomen door

rotans — Calamus, Daetnonorops, Korthalsia — etc. en om die heter

le kunnen waarnemen slaan wij het voetpad in tusschen C en B.

Maar alvorens het palmenvak in te gaan, plukken wij op den hoek

rechts eene bloem van Aristoloclna (harba la) en maken voorzichtig

eene kleine opening in het peervormige bloemdek. Onmiddelijk zien

wij een aantal kleine vliegjes met haastigen spoed uit de gemaakte

opening le voorschijn komen.

De Aristolochia is een inseclenvangerlje en de gevangen insecten

worden daarin juist zoo lang opgesloten, lol dat zij — en dit is het

doel van hel vangen dezer vliegen — het stuifmeel uit de meeldraden

hebben overgebrachl op de slempelpapillen. Is dit werk verricht, dan

begint de kroon le verwelken en de insecten vinden eindelijk na 24

uur te zijn opgesloten geweest, gelegenheid om te ontsnappen.

Wij zien gemakkelijk, dat de bloem zich voordoet onder twee

vormen n. 1. met rechtopstaande en' met neergeslagen lip ; de eerste

bloem is nog jong en pas des morgens vroeg opengegaan. Met hare

groole, naar voren gekeerde en wijdgeopende kroon lokt zij de vliegjes,

die zich dan ook niet lang laten wachten. Openen wij een bloem in

dit stadium, dan laat zich gemakkelijk constaleeren, dat de helmknoppeu

nog niet zijn opengesprongen. De vliegen vergasten zich aan den

op den bodem van de bloem afgescheiden nectar, maar wanneer zij

meenen de bloem thans ook weder te kunnen verlaten, zien zij zich

bitter teleurgesteld. Toevliegende naar de plek waardoor het licht

in de peervoimige ruimte valt, meenen zij den uitgang gevonden te

hebben om weldra te bespeuren, dat zij bedrogen uitkomen. De plaats

waardoor het meeste licht binnenkomt is niet de uitgang en dit

kunnen wij gemakkelijk waarnemen door een van onderen afgesneden

bloem voor ’t oog en tegen T licht te houden. Wij zien dan het licht

binnentreden door twee halfbolvormige naar binnen gedrukte plaatsen

terwijl door de rechthoekig omgebogen huis van de kroon nagenoeg

geen licht wordt doorgelaten. De vliegen stuiten derhalve tegen de

bolvormige plaatsen terug, vliegen op nieuw wanhopend rond door

den ketel om telkens op nieuw op een dwaalspoor te worden gebracht.

Eindelijk in den vroegen morgen van den tweeden dag springen de
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ïielmknoppeti open en de vliegen brengen nu door hare onophoudelijke

bewegingen het stuifmeel op de slempelpapillen. Het eerste gevolg

van deze bestuiving is het verwelken der kroon, de lichldoorlatende

plekken worden troebel en dit vermindert in hooge mate de intensiteit

van het binnenlredende licht, zoodat thans de vliegen gemakkelijk den

uitgang weder lerugvinden. Weldra sluit zich de kroon, de opslaande

lip wordt slap en valt neer. In een dergelijke bloem vinden wij geen

enkel insect meer terug en de vliegjes die eindelijk na 24 uur gevan-

genschap hunne vrijheid terugvinden, mogen van geluk spreken, want

hij andere soorten van Aristolochia h. v. A. ornilhocephala komen zij

er nimmer meer uit en vinden zij in hunne gevangenis ook tevens

hun graf.

De Aristolochia barbala is niet de fraaiste Aristolochia uit den

bolanischen tuin. In den benedentuin in het oostelijk gedeelte, vinden wij

nog andere soorten met veel fraaier bloemen als: de reeds genoemde

A. ornilhocephala, de A. labiosa, A. elegans, A. nilida, A. ridicula etc.

Treden wij thans aan de voorzijde het rotanvak binnen. Een weinig

voorzichtigheid is hier aanbevolen, want zonder zorgvuldig toezien,

voelen wij ons in een oogenhlik vastgehecht aan de lange met tallooze

scherpe naar achteren gebogen haken voorziene klimorganen, uit den

oksel der bladeren te voorschijn komende of als sterk verlengde midden-

nerven de uiteinden vormend der lange bladeren; ware grijporganen,

die zich vaslhechlen aan onze kleederen of pijnlijke schrammen ver-

wekken aan onze handen.

Beter dan ergens in het oerwoud, geeft de rotan in den plantentuin

ons eenig idee van de wijze waarop hij klimt en van den eenen boom

overgaat op een andere. N°. 58 midden in ’tvak, geeft ons een

gemakkelijk in zijn loop te volgen Calamus. Loodrecht gaat hij naar

hoven tot aan de hoogste takken van zijn steunboom, zich overal

vaslhechtend aan de takken van de kroon. Met zijn voortgroeienden

top en steeds nieuw gevormde grijpers, beweegt hij zich voort van

boom lot hoorn, nu eens zich meer van zijn worteleinde verwijderend,

dan ook weder naar omstandigheden deze plek meer naderend.

Vervolgen wij den stengel van af den hoorn waarin hij zich aan

verdere waarneming onttrekt lot de plaats waar hij in den grond
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geworteld is, dan zien wij, dal deze laatste eerst op vrij aanzienlijken

afstand van den boom gevonden wordt. Behalve in deze lange vang-

organen vindt de rotan bij ’t klimmen nog aanzienlijken steun in de

rechluitstaande stekels waarmede de buitenste deelen (bladscheeden)

van den stengel bekleed zijn. Oudere bladeren vallen af en de plant

verliest hierdoor eenige van bare aanhechtingspunlen. Ook de stekelige

bladscheeden vallen af als onnut geworden en de thans gladde groene

rotanstengel valt gedeeltelijk naar beneden; maar reeds lang te voren

beeft hij op tal van andere plaatsen zich vastgehecht. De oudere naar

beneden gevallen deelen liggen als slingers van aanzienlijke lengte

over den bodem uitgespreid en wanneer wij ons de moeite willen

geven den stengel te meten van af de plaats, waar hij bij paal 58 uit

den bodem komt, dan melen wij eene lengte van niet minder dan

225 voet; eene lengte die natuurlijk in de oorspronkelijke wouden

nog vele malen overtroffen kan worden.

Wij keeren na dezen blik in de rolan-afdeeling op ons voetpad

terug. Waar de rotans aan onze linkerhand eindigen, komen wij in

’t gebied der aardbeziën en frambozen — Bubus spec. div. —
, die wij

maar liever met stilzwijgen voorbijgaan. Misschien dat eenmaal

een rationeel gedreven cultuur nog iets van deze vruchten terecht

brengt; tot nu toe zijn zij interessanter uit een botanisch en planten-

geographisch oogpunt dan wel uit een gastronomisch.

Op de Rubussoorlen volgen, weder aan de linkerhand, de klimmende

Leguminosne, waaronder wij reeds spoedig de Abrus praecalorius

(206) — Saga — Jequirily — opmerken, algemeen in Indië bekend

wegens de fraaie-roode, zwartgevlekte boontjes, een geliefkoosd doch

hoogst gevaarlijk speelgoed voor kinderen
, daar zij buitengewoon

vergiftig zijn. Een aftreksel der bladen — daoen saga — is gelijk men

weet, een zeer bekend inlandsch geneesmiddel bij keelaandoening

Daarnaast vinden wij een paar exemplaren van Clianlhus Binnendij/.ü

(205), die zeker als sierplant een goed figuur zou maken, wanneer

baar daartoe de noodige ruimte kon gegeven worden. Nog menig andere

interessante plant zouden wij in dit Leguminosae-vak kunnen aanwijzen;

ik noem alleen nog de verschillende soorten van Mucuna — kwas —
met fraaie bloemtrossen maar gevaarlijke peulen, die bekleed zijn met
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fijne naalden welke bij aanraking onmiddelijk in de huid dringen en

geweldige jeukte veroorzaken. Voorts talrijke soorten van Bauhinia met

sierlijke bloemen en ook vaak fraaie bladen, die zich voordoen als twee

blaadjes aan den rand met elkander saamgegroeid — koepoe-koepoe —

.

Verder Canavallia gladiata kakara-parrang —
,

waarvan volgens

inlandsche gastronomen alles kan gegeten worden behalve de wortel

en de stam en verder een aantal soorten van Acacia, Caesalpinia en

de als vischvergilt gebruikte Derrissoorten.

Aan de overzijde, op den hoek van XII B, vinden wij Melaslomaceae

waarvan ik slechts wil noemen Medinella Teijsmannii door Teijsmann

in de Minahassa gevonden (253): Dissochaela cyanocarpa (217) met

groote en zware trossen van blauwe bloemen en blauwe vruchtjes,

Marumia spec. div. etc.

Wij vervolgen onze wandeling tusschen de Anonaceae en Menispermaceae

XI A en B in de richting naar den Tji-balok. Links vallen ons de

helder roode vruchten in ’t oog van Arlabolrys Blumei, A. suaveolens

en A. odoratissinws; interessante klimplanten die hunne takken door

middel van haken ophangen aan andere lakken of aan naburige planten.

Zeer eigenaardig is het, dat die haken in hooge mate prikkelbaar zijn

in dien zin, dat wanneer zij een lak hebben gevat, zij door de drukking en

wrijving door dezen tak op het weefsel van den haak uitgeoefend,

aanzienlijk in dikte en stevigheid toennemen en hierdoor reeds spoedig

den tak zoo stevig heel pakken
, dal zij met geen mogelijkheid meer

kan losgemaakt worden.

De bloemen van Arlabolrys zijn niet minder merkwaardig dan de

klimhakeu en het is zeker wel de moeite waard daarbij een oogenblik

stil te staan om te conslateeren, dat zij volmaakt gesloten zijn en

gedurende den ganschen duur van den bloei gesloten blijven, zoodat

zij nooit anders dan met eigen stuifmeel kunnen bevrucht worden

en stuifmeel van andere herkomst met geen mogelijkheid op den

stempel kan geraken. In dien zin zijn derhalve de Arlabolrys-soorten

de levende bewijzen tegen de algemeene geldigheid van de bekende

biologische stelling, dat het voor het behoud der levensenergie van

elke plant en elk dier een absoluut vereischte is om nu en dan

gekruist te worden met een individu van andere herkomst.
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Aan levensenergie ontbreekt liet Arlabolrys niet en toch moeten

deze planten duizenden en duizenden van generaties voortdurend zich

zelven hebben bevrucht, zonder dal kruising met een ander individu

mogelijk was. Uil het feit, dat alle thans levende soorten uit dit

geslacht gesloten bloemen bezitten, valt bovendien wel niet anders

te concludeeren, dan dat deze eigenschap is overgeërfd van een

gemeenscha ppelijken stamvorm en dat niet tegenstaande het kiem-

plasma nimmer eenige essenlieele wijziging onderging door versmelting

met kiemplasma van anderen oorsprong, de nakomelingen toch zoo

aanzienlijk hebben gevarieerd, dat daaruit in den loop der lijden,

verschillende goed gekarakteriseerde soorten zijn ontstaan.

Onze weg brengt ons op het voetpad, dal langs den Tji-balok loopt

;

wij slaan rechts om; aan de linkerzijde een rij van bamboesoorten

en rechts een vak met Menispennaccae. Eenige rijen van steenhopen

om sleunboomen opgeslapeld, trekken weldra onze attentie. Wij zijn

hier in ’l kwartier der bekerplanten, waarvan helaas vele gestorven

zijn. De sleenhoopen getuigen van de wanhopige pogingen van den

hortulanus om door allerlei wijzigingen in de cultuur het leven dezer

Nepenlhes-soovlen, die hier in deze lagere streken niet thuis belmoren,

te rekken.

Toch ziet men een weinig naar binnen, enkele dezer planten nog

in leven en zelfs rijk beladen met hare eigenaardige bekers, waarmede

zij, gelijk bekend is, insecten vangen. Die bekers, die als sterk ont-

wikkelde waterklieren moeten worden beschouwd, zijn gedeeltelijk

gevuld met een vloeistof, die door de plant zelve daarin wordt af-

gescheiden. Dal het water daarin niet toevallig voorkomt, of uil

opgevangen regenwater beslaat, zien wij reeds dadelijk bij bel openen

van een jongen beker wiens deksel nog gesloten is en toch ook reeds

voor '/
3
met water gevuld is.

Houden wij een volwassen beker in bel oog, dan zien wij hoe

mieren daartegen oploopen om den deksel of den rand te bereiken

waar bun overheerlijken nectar wordt aangeboden; maar bel duurt

niet lang of wij zien hoe zulk eene mier op den gladden bekerrand

van de been raakt en in den beker terecht komt. Eenmaal daarin

gevallen, komt zij er niet meer uit; de gladde binnenwand laat een

6
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haar boven klauteren niet toe. Zij valt terug en verdrinkt om weldra

in ’l vocht van den beker te worden verleerd. Dit vocht toch is

volstrekt niet met gewoon water gelijk te stellen, daar hel even als

ons maagsap de eigenschap bezit om dierlijke stollen in oplosharen vorm

omtezelten, welke sloffen vervolgens door de plant worden opgenomen.

Openen wij een dergelijken heker, die in volle functie is, dan vinden

wij ook een aantal lijken of heter gezegd de chitinehuidjes en andere

onverteerbare deelen van de mieren daarin terug en wanneer wij

een stukje van den wand (van het onderste derde deel van den heker)

voor ’t oog houden, dan vinden wij ook in dien wand de klieren,

die deze hoogsteigenaardige vloeistof afzonderen.

Wij passeeren nu een fraai exemplaar van Arundinaria sfricla een

gele bamboe en naderen dan de Vilis en CYssus-soorten — indische

druiven — waarvan vele ons door fraaie kleur en grootte loelachen,

doch die een hoogst onaangename prikkeling in de keel verwekken,

wanneer wij ons laten verleiden er van te eten. Langs de Malpi-

ghincene met hare eigenaardige gevleugelde vruchten
(
Trislelnlein ,

Heleropleris, Iliplage
)

en de Salacia’s — (.Hippocrnleacenc
)
met haar

donker loof en vuurroode appels, die ons aan Sinaasappels doen denken,

komen wij juist tegenover het Bureau van den Horlulanus terug op

den rijweg, dien wij zooeven verlieten. Wij laten de heide van latten

saamgeslelde serres voorloopig links liggen en passeeren ook de gas-

fabriek, die de meer zuidelijk liggende botanische laboratoria, benevens

hel Museum en het pharmacologisch laboratorium van gas vóórziet

en slaan het voetpad in aan de linkerhand naast de gasfabriek. Rechts,

in het vak F., valt ons reeds spoedig de bekende Pelraca volubilis in

’t oog, die wegens hare fraaie bloemen niet oneigenaardig den naam

van Indische sering heeft gekregen en iets verder de niet minder

bekende, thans door gansch Indië verbreide, doch lang niet overal

even welkome Tjintè — Lanlana spec. div. — die uit Amerika in-

gevoerd, hier het El Dorado voor hare ontwikkeling heeft gevonden.

Iels verder vinden wij Faradayn papuana (9) met hare rijke trossen

van groole witte bloemen, wederom een myrmecophile plant, met een

groot aantal kclkneclaricn, die in den regel druk door de mieren

worden geëxploiteerd.
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Niet ver van daar, nog twee andere planten, die een dergelijk

bondgenootschap hebben gesloten met de mieren n. 1. Gmelina asialica

(16) en vooral Gmelina bracleala (17), welke laatste plant niet alleen

voedsel — nectar — aanbiedt aan het leger harer verdedigsters,

maar tevens ook een woning en eene gelegenheid om bare nesten

te maken en bare larven en cocons te verzorgen en dit alles lusschen

de schutbladeren, waarvan de bloemtros rijkelijk voorzien is en der-

halve in de onmiddelijke nabijheid van de plaats, die baar ter verdediging

werd loevertrouwd. Haken wij even zulk een bloemtros aan, dan

zien wij duizenden mieren plotseling uit bare schuilhoeken te voorschijn

komen en op den groenen kelk nemen wij een aantal ronde, rijkelijk

honig-afscheidende neclarien waar. Hij deze plant is bel dan ook

een groöle zeldzaamheid, wanneer wij een afgevallen kroon oprapen,

die blijken geeft door de bij te zijn geperforeerd ; de bescherming

kan derhalve bier volmaakt worden genoemd.

Aan de linkerzijde van ’t pad vinden wij weelderige exemplaren

van Giielum cilute en verder klimmende Pandanaceae— Freycinelms—
en rechts Porana volubilis (59) en Anligonum leplo/nts — de witte

bruidstranen naast de roode — . De Hollandsche naam meer dan de

systematische verwantschap beeft deze planten naast elkander gebracht,

want de laatste eene Polygonacea behoort onder deze Convolvulaceae

eigenlijk niet thuis. Verderop treffen wij Balalas edulis aan — de

bataten of oebie djawa — de aardappels der Inlanders, wier uitspruitsels

gezegd worden de asperges te kunnen vervangen en verder verschillende

soorten van Ipomoea, Convolvulus Argyreia, Pharbilis waaronder Ipomoea

pes caprae — geilen voetje — zoo geheeten naar den eigenaardigen

vorm der bladeren.

Wij gaan thans langs hel laboratorium voor photographie en

zincographie tegenover de op de Convolvulaceae volgende Thunbergia's

met gele en ook met blauwe bloemen waarvan vooral Thunbergia

grandiflora bij de Europeesche woningen veelvuldig wordt gecultiveerd.

Iels verder vinden wij Solandra grandi/lora van Jamaica met honderden

groole en fraai-gekleurde bloemen en komen meer en meer in bet

gebied der klimmende Rignoniaeeae.

Daar waar de weg zich kromt, begint bel kwartier der klimmende
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Apocynaccac en Ascepiadaceae waaronder de caoutchouc-leverende

Willughbeias (49) en Landolphin’s, slingerplanten wier bebladerde

toppen zich hoog in de kroon der steunboomen verliezen. Hier vinden

wij ook de altijd bloeiende AUamandu s (50) met bare groole gele

en Benunumlias (68) met wit en rood gevlekte sierlijke bloemen.

Iels verder weder de Slroplinnllius, die den kaatsten tijd een grooten

naam beeft verkregen wegens bel middel legen hartkwalen, dat zij

zon bevallen. Juist tegenover deze en de Leuconolis vinden wij aan

de rechterzijde de wasbloemen — lloya s/icc. div. — en dieper in,

(169) Marsdenia lincloria waaruit vooral op de buitenbezittingen

eene soort van Indigo wordt bereid.

Thans komen wij aan de linkerzijde in bel kwartier der Jasmi-

nium’s, eene rijk vertegenwoordigde groep waartoe ook de Melati —
Jasminum Sambac — behoort. Maar onze attentie wordt thans

onwillekeurig getrokken tot de Mussaendns aan de overzijde wier

beider zilverwitte «bladeren” direct in T oog vallen. De Mussnendas

zijn klimmende Rubiaceae, die in de bosschen en langs de wegen

in de hoogere bergstreken tot op aanzienlijke hoogte boven zee veel-

vuldig worden aangetroflen en die juist door bare zilverwitte bladen

onmiddelijk de aandacht trekken.

Dij nadere beschouwing blijkt bet, dat deze bladen tot den kelk

der bloem behooren en dat het eigenlijk een enkele der 5 kelkslippen

is, die aanzienlijk vergroot, door bare in ’t oog vallende kleur

de vlinders weet te lokken. De Mussacnda toch is weder een dier

planten, die geheel in baar voortbestaan afhankelijk is van insecten.

Wij merken spoedig op, dat de eene plant alleen mannelijke en de

andere uitsluitend vrouwelijke bloemen draagt. Inseclenhulp is der-

halve noodig om het stuifmeel der eerste overlebrengen naar de stem-

pels der andere en de bloemen zelven, die geel-groen gekleurd zijn

en derhalve niet zoo dadelijk worden opgemerkl, vinden in haar

zilverwit kelk-blad een uitnemend middel om zich reeds op grooten

afstand zichtbaar te maken.

Op de Mussaenda'

s

volgen de Uncaria’s waartoe de gambier behoort

— Uncaria gambir — bekend als bet adslringeerend middel, dat als

toevoegsel lot den betel, pinang en kalk bij de sirih wordt gebruikt
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en in Euröpa ook als looimiddel hooge waarde bezit. Merkwaardig

zijn wederom de Uncaria’s door de wijze waarop de lakken zich aan

elkander en aan andere planten vaslhechlen met dezelfde irritahele

haken, die wij reeds bij een gansch andere familie— de Anonaceae—
hebben besproken.

Thans naderen wij aan de linkerzijde de palmen- en rolau-afdeeling

X. E., waarin wij reeds zoo aanstonds de Anliarïs loxicaria hebben

gevonden en rechts gaan wij langs het gebied der klimmende Loga-

niaceae — Fagraea spec. div. — Onder deze laatste vinden wij iels

dieper in het vak Fagraea oxyphylla (37) waarvan zonder onderscheid

alle bloemen door de houtbijen worden aangebeten, doch die gansch

onafhankelijk van insectenbezoek zich zelve bevracht, en nog iets

dieper aan het middenpad van dit vak Fagraea imperialis (157) met

hare kolossale bloemen, de grootste uit den tuin en misschien wel

uit de gansche tropische Flora. De kroon heeft den vorm van een

trechter met eene ingang van 22 centimeter en wanneer wij een

oogenblik bij den boom blijven stilstaan zien wij, vooral in den

vroegen morgen, een aantal vogels op de bloemen afkomen, die nage-

noeg geheel daarin verdwijnen om den rijkelijk afgescheiden nectar

optezuigen; bij welke gelegenheid zij levens voor de overbrenging

van het stuifmeel zorgen. Is de bloeitijd voorbij, dan prijkt de boom

met groote, parelkleurige zware vruchten. Niet minder eigenaardig

zijn ook de vleugel vormige uitbreidingen aan den voet van den blad-

steel, waarvan de mieren weten gebruik te maken om daaronder

haar nest te maken en het moet gezegd worden, dat die plaats

haar convenieert, want niet alleen, dat zij daaronder beschutting

vinden tegen nadeelige invloeden van buiten: zij vinden daar ook

nog nectar, door een vrij groote geelgekleurde honigklier afgescheiden,

die zich gemakkelijk laat waarnemen wanneer de bladvleugel wordt

afgesneden.

Op ons pad lerugkeerende, passeeren wij Slryehnos Tieulê (21) eene

hoogstvergiftigc plant wier sap hel oepas lieulé levert, het scherpste

der pijlvergiften, dat door haar groote hoeveelheid Strychnine spoedig

den dood veroorzaakt. De meer bekende Slryehnos nux vomica vinden

wij elders op onze wandeling door den tuin.
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Langs eenige klimmende Composilae — waarvan wij in ’t moederland

slechts kruidachtige planten kennen — komen wij terug in de Livi-

s/oHu-allee. Alvorens onze wandeling in dit westelijk deel te eindigen,

rest ons nog een bezoek te brengen aan het terrein aan gene zijde

van den Tji-balok — tusschen deze rivier en de Kanarielaan — .

Wij wandelen daartoe langs den rozentuin en langs de vakken

XII C. A. en XI A. om de brug overstekende, rechts om te slaan.

Ons oog valt reeds dadelijk op Caesalpinia coriaria, een boom met

donker en lijn verdeeld loof, wiens eigenaardig gedraaide peulen wegens

haar groot gehalte aan tannine een belangrijk looimiddel vormen,

bekend en uitgevoerd onder den naam van Divi-Divi. Iels verder aan

den kant van het voetpad, een Japansche eik — Quercus glaberrima—
die ons echter geenzins een idéé geeft van de trolsche woudreuzen

van dit geslacht in de hoogere bergstreken van Java. Overigens is

het vak XIII J. grootendeels ingenomen door de families der Araliaceac

en Leeaceae.

Het voetpad, dat evenwijdig loopt aan de rivier brengt ons in het

gebied der Vcrbenaccae, Bignoniaceae, Cordiaceae, Malvaceae, e. a. In

het vak XI. J. treffen wij o. a. soorten aan van Vilex en Premna als

Vilcx pubescens — Laban — en Premna paras ilica (5) die zich met hare

lallooze armen stevig vastklemt aan haren steunboom. Rechts langs

de rivier zien wij een tweetal exemplaren van Teclona grandis (25)

— Djati — den boom, die bet bekende uitnemende hout levert, dat in

uilgestrekle bosschen voorkomt in de lage, droge vlakten van Midden-

en Oost-Java en daartegenover Teclona HamiUoniana uit achter-Iudiö.

Voortgaande valt onze attentie op den zonderlingen Derwisch-boom

van Nubië— Kigelia pinnala— (46) wier lange rolronde zware vruch-

ten aan lange stelen loodrecht naar beneden hangen; een boom die

wij ook op andere plaatsen zullen terug vinden o. a. in den tuin van

hel paleis dicht bij de brug. Iets verder aan onze rechterzijde zien

wij den Kalabas-boom van Brazilië — Cresccnlia cuneifolia — en daarover

de niet minder eigenaardige Phgllarlhrun comorense (49) van Mauritius

met boogst eigenaardige, uit verschillende leden opgebouwde blad-

organen.

Rechts en links treffen wij een vrij aanzienlijk aantal exemplaren
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aan van Flucowiia sapida (‘) (51) wier fraai roode en aangenaam zuur

smakende vruchten onder den naam van lobi-lobi van algemeene bekend-

heid zijn en die zich bijzonder aanbevelen voor bet maken van

»jams”.

Iets dieper in, vinden wij eene fraaie, bijna altijd bloeiende Spathodca

(29) uit tropisch-Afrika, een geslacht, dat echter ook in onzen Archipel

zijne vertegenwoordigers beeft (zie b.v. N°. 2— 10 in ’t zelfde vak).

Deze — Spalbodea campanulala gebeeten — is ongetwijfeld de fraaiste

boom onder de Bitjnoniaceae, die dan ook veelvuldig op de erven bij de

woonhuizen der Europeesche ingezetenen van Buitenzorg wordt aange-

trolfen en die bijna bet gansche jaar prijkt met bare groote roode en

geel gevlekte bloemen
,

die v rooiijk tusschen ’l groen te voorschijn

komen. Eigenaardig is bet, dal de bloemkroon zich ontwikkelt onder

protectie van een walerachlige vloeistof, die door den kelk wordt

afgescheiden. Die kelken hebben den vorm van ruime kegelvormige

zakken, die in een punt uilloopen 'en zijn geheel met vloeistof

gevuld.

Schuin achter deze Spalhodea staat een Braziliaansche Sparallo-

spermum lillwntriplicum (26) die in den bloeitijd duizenden en nog

eens duizenden goud-gele bloemen ontvouwt.

Daar waar de weg zich kromt, vinden wij een rijk met «kaarsen”

behangen exemplaar van Parmenlicra ceveifera uit Panama, waar zij

gezegd wordt, gansche bosschen te vormen, die er nog al eigen-

aardig moeten uilzien. »In entering sucli a forest” zegt Seemann

»a person might almosl fancy himself transported into a chandler’s

«shop”.

Op bet vak XI G., dat wij thans aan de linkerhand voorbij gaan,

hebben de Solanunis Clerodendron s en Ctdpicarpa s hare plaats ge-

kregen, terwijl XI F wordt ingenomen door de Malvaccae waaronder

de bekende waroe — Hibiscus liliaceus — en verschillende soorten

en variëteiten van Hibiscus rosa-sinensis — Kembang Sapatoe— ; Hi-

biscus schisopelalus etc.

Ons pad brengt ons terug op de Kanarielaan en wij hebben thans

(*) De rood geverfde naampaal beteekent hier en elders in den luin, dat de boom in het

vak, waarin hij wordt aangetroden, eigenlijk niet thuis behoort.



88

nog gelegenheid om een kijkje te nemen in de heerlijke koele serres,

waar wij een keur van Lycopodiuni’s en varens, Passiflora’s en Tacsonia’s,

Selaginella’s en Bromelia’s, Dieffenbachia’s en Anthurium’s aantreden

in rijke verscheidenheid van soorten.

IX.

WANDELING DOOR HET Z. 0. GEDEELTE VAN DEN TUIN.

Onze wandeling in het ooslelijk gedeelte van den plantentuin gaat

weder uit van de Kanarie-laan, maar in plaats van deze te volgen,

slaan wij thans, tegenover de kweekerijen rechts af en volgen dus

den rijweg, die in ’t verlengde loopt van dien, welken wij in ’t westelijk

gedeelte hebben gevolgd. Het luingedeelte aan de rechterhand; eene

breede strook lussehen den rijweg en de zuidelijke grens van den tuin

tot aan de woningen voor hel inlandsch personeel, wordt voor een

groot deel ingenomen door de vormenrijke familie der Leywninosae (’),

verdeeld over niet minder dan 12 vakken (I A— L), bevattende + 470

soorten; alleen op de vakken II A, B, C, hebben een paar andere

families hare plaats gekregen.

Tegenover deze breede strook vinden wij de Meliaccie en Auran-

liaceae, beide niet minder ruim vertegenwoordigd.

De lage boom met donker loof en een groot aantal grootc tuilen

van goud-gele bloemen en bruine sikkelvormige vruchten
,

aau de

linkerhand is de Kembang dedesh — Saraca declinala (1) en Saraca

indiea (5) beide van West-Java en Sumatra en wegens hare bloemen

nog al gezocht en hier en daar ook in tuinen aangeplant.

Amherslia nobdis van Birmah, daarnaast, wordt met recht een van de

sierlijksle hoornen van den tuin genoemd. Zij kan gezegd worden het gansche

jaar door te bloeien met een aanzienlijk aantal groote en naar be-

(‘) De klimmende Leguminosac hebben wij reeds in ’t westelijk gedeelte aangetroflen. XII A.
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neden hangende pluimen, waarvan de zacht-roode, geel-gevlekte bloemen

aangenaam bij het lichtgroen der bladeren afsteken.

Op Amherstia nobilis volgt een klein boompje met sierlijke kers-

roode bloemhoofdjes, Brownea capilella, dat echter hoe fraai het ook

moge zijn, in de verste verte niet wedijveren kan met Brownea

grandiceps 51, die in ’t zelfde vak maar iets dieper naar binnen ge-

vonden wordt, die helaas niet zoo vaak bloeit als deze, doch die,

wanneer zij hare rijke bloemhoofdjes heeft ontvouwen, zonder twijfel

de fraaiste heester mag genoemd worden van den ganschen tuin.

Hare kolossale bloemhoofdjes vormen een bouquet op zich zelf van

vrij aanzienlijke afmeting en van zacht-roode kleur, met gele meeldraden.

Aan de voorzijde van den weg is het de tjoelan — Aglaia odorala

(B 59 en D 8 en 9) die onze attentie trekt door haar heerlijken geur.

De kleine, gele, weinig aanzienlijke bloemen zijn van algemeene be-

kendheid en het boompje wordt dan ook door gansch Indië opzettelijk

aangeplant.

Behalve Tjoelan, vindt men in ’t zelfde vak een groot aantal andere

soorten van Aglaia waaronder ook Aglaia odoratissima (41) een aan-

genamen geur verspreidt, terwijl daarentegen Aglaia elliptica var. Cera-

mensis (D 18) meer attentie trekt door haar overmaat van sierlijke als

druiventrossen naar beneden hangende gele bloempluimen. Het Melia-

ceae — vak B bevat behalve deze, nog vele andere zeer bekende

planten als b. v. de verschillende variëteiten van Lansium domesticam

(4. 6. 52) — de overheerlijke doekoe, kokosan en bidjitan — en

verder den door de inlandsche bevolking meer geapprecieerden kaljapi —
Sandmicum nervosum BI. en Sentoel — Sandoricum indicum Cav.

Verder wil ik nog wijzen op Melia argula — Tjakratjikri — om hare

bloemen wel bekend en op Dysoxylum ramiflorum (48 en 70), die in

afwijking van hetgeen wij gewoon zijn waar te nemen, hare bloemen

en vruchten aan den naakten stam draagt ; eene bizonderheid, die wij

nog bij andere boomsoorten op onze wandeling zullen waarnemen.

Voortgaande langs den rijweg zien wij, nog altijd links, een Jagera

serrata Ü 10, een boom van zeer eigenaardig voorkomen met groote

bladeren in den vorm van een regenscherm uitgespreid en iels verder

een vriendelijk altijd bloeiend heestertje— Scepasma buxifolia BI. (15),
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door de bevolking ki-pajong geheeten en veelvuldig langs kampong-

wegen aangeplant.

Aan de overzijde — vak J. en L. bevinden wij ons in ’t gebied

der Cassias, een zeer rijk in onzen tuin vertegenwoordigd geslacht;

vooraan, de altijd bloeiende maar onaanzienlijke Cassia glauca, 2. 6. 7.

en daarachter de hoogere, maar slechts nu en dan eens, maar dan

ook zeer rijk, bloeiende C. calhanlha (9).

Meer in ’t midden van ’l vak, Cassia florida (12. 14. 22.) onder

den naam van djoear algemeen bekend en Cassia fislula wier

lange, zwarte vruchten aan trommelstokken doen denken en die

dan ook als zoodanig schijnen te worden gebruikt, wanneer althans

de vertaling van »Poppc-pauma”, gelijk de plant op Hitoe wordt ge-

noemd, «waarmede men iemand op den rug trommelt”, juist is. De

platte, schijfvormige zaden hebben daarentegen in de geneeskunde

zich een goeden naam welen te verwerven in zooverre zij Rhabarber-

stroop en castor-olie kunnen vervangen. De Cassia’s in vak L Cassia

javanica 26 en C. nodosa 2 en 6 onderscheiden zich zeer gunstig door

het bezit van zacht-roode bloemen en deze eigenschap is hier in
/

dezen hoek van den tuin zeer gewenscht, want ook Schizolobium

exelsum, 27 en 49, een kolossale reus uit tropisch Amerika, opent

tijdens zijn bloei, duizenden en nog eens duizenden goud-gele bloemen.

Bij F aan de overzijde nemen de Rulaceae een aanvang. Hier

vinden wij groote verscheidenheid van soorten van Glycosmis, Tripha-

sia, Clausena, Alalanlia en ook de bekende kamoening-Murraya

erotica (50) en M. Sumatrana (45) met hare aangename, doch wel

wal al te sterk riekende bloemen.

Daarnaast, in vak G. vinden wij een overvloed van Ci/rus-soorten,

waaronder ik alleen wil aanwijzen de Citrus japonica (2), Cilrus

Papaya (8) en Cilrus grandis var Sarcodaclylis (77). De eerste is de

Kumquat, die in Japan en China op groote schaal wordt gecultiveerd

en waarvan de vruchten geconfeil in den handel worden gebracht;

de tweede onderscheidt zich wegens den Papaya-vorm der vrucht en

de derde is de eigenaardige monstreuse djeroek langan, hij de in-

landsche bevolking zeer gezocht. Aegle Marmelos (G 17 en 18) hij

het midden van hel voetpad lusschen F en G geeft ons in een
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aftreksel van den bast of den wortel een middel tegen hypochondrie,

melancholie en hartshezvvaren ! wanneer wij den inlandschen medicijn-

meester gelooven mogen, terwijl de vruchten als lekkernij en als middel

tegen chronische dysenterie zouden kunnen worden gebruikt. Van

Feronia Elephanlum — wood-apple-lree kawisla— daarnaast (19—20)

worden almede de vruchten gegeten ; in Oost-Java wordt echter de

inhoud der vrucht hij wijze van arahische gom gebruikt.

Op den rijweg terugkomende, valt ons oog op een hoorn van zeer

regelmatigen vorm Xanlhnphyllum vilcllinuin eene Polygalacca met

cene kolossale kroon, waarvan de takken zoo laag reiken, dat men

er jijist onder door kan gaan om de rustbank en ronde tafel te be-

reiken, die aan zijn voet zijn aangehracht. Van hier uit kunnen wij

uitstapjes maken naarden varenluin en Orchideën-afdeeling II K. L. M. N.

Den bezoeker die over genoegzamen tijd voor zijne wandeling

kan beschikken wordt aanbevolen om alvorens den varenluin in te

gaan, het thans ter loops in oogenschouw genomen terrein nog eens

van een anderen kant op te nemen om dan weder bij dezen boom

terug te komen.

Hiertoe slaan wij hij Cassia javanica L 26 den weg in, die in

meer Zuid-Oostelijke richting loopt tusschen de vakken L en M. Wij

vinden dan achtereenvolgens op onze wandeling nu eeus links, dan

weder rechts ziende, de volgende planten.

Acacia Farncsiana H 5, eene plant oorspronkelijk uit Zuid-Amerika

ingevoerd, die zich echter in den ganschen Archipel van hel burgerrecht

heeft meester gemaakt en thans zeer algemeen wordt aangetrollën.

Bij de bevolking staal zij bekend onder den naam van Nagasari en

de oranje gekleurde bloemhoofdjes worden op Java ter bereiding van

parfumeriën gebruikt. De binnenzijde van de nog groen gekleurde

peul bevat een gom van uitnemende kwaliteit, die gebruikt wordt tot

het hechten van glas en porcelein.

Hechts vinden wij aan den kant van ons voetpad Sophora lomcnlosa

D 8, eene plant met zeer eigenaardige rozenkransvormig ingesnoerde

peulen die bekend zijn onder den naam van boewa-oepas.

De zaden en wortel werden voorheen tegen tal van uiteenloopcnde

ziekten aangewend, doch langzamerhand is hare veelvuldige toepassing
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als Inlandsch geneesmiddel aanzienlijk verminderd, zoodat zij bijna niet

meer in de receptuur wordt genoemd en dit is des te meer bevreemdend,

omdat zij onder de Indische planten voorbeen een zeer groole ver-

maardheid heeft bezeten. Voorheen werd zij op Ternafe gerekend

onder -de zeehoofden of koningen van alle medicamenten” gelijk

Rumphius ons leert en werd zij voornamelijk aangewend tegen cholera,

pleuritis en als antidotum. Thans schijnt zij hier en daar nog toe-

passing te vinden als middel tegen vergiftiging.

Pilhecnlobium Sammnn (36) is een woudreus die met zijn ver

uitgespreide takken en omvangrijke kruin van fijn loof hel gansche

vak beschaduwd.

Lcucaetia glaitca K 3 is van Amerikaanschen oorsprong, maar thans

over de gansche wereld verspreid. De peulen bekend als petéh ceylon,

peléh tjina etc. worden even als die der gewone petéh als toespijs bij

de rijst gebruikt.

In D vinden wij ook de veelvuldig in gedroogde bouquetten gebruikte

Flemitigia slrobulifera — Hahapaan — en vele soorten van Dcsmodium

als: D. eltgans (25), D. Inquelruin (21), D. lalifolium (20), D.gyrans

(53, 54), de telegraafplanl, wier blaadjes in onophoudelijke beweging

zijn en voorts den boomvormigen D. umbellalum (16).

Verder nog Slrtjchnos mix vomica (C 6) wier vruchten de algemeen

bekende hraaknoten of kraanoogen insluiten, die het hevig giftige

strychnine bevatten.

Het vak III A wordt nagenoeg geheel ingenomen door de geslachten

Agave, Fourcroya, Yucca, Cordyline en Dracaena meerendeels van Ame-

rikaanschen oorsprong.

Wij loopen dit vak langs maar gaan hij de veelkleurige Dracaena’s

II B, rechts af naar hoven en volgen het voetpad lusschen C en B.

Hier vinden wij een aantal soorten van Albizzia, waarvan enkele

Albizzta slipulala en Albizzia moluccatia wegens haren snellen groei

en lijn verdeelde bladeren zeer gezocht zijn als schaduwhoomen in

koffie- en cacaoplantages, terwijl Albizzia saponaria (C 51) meer

bekend is wegens hare saponinehoudende zaden, die gebruikt worden

hij de vischvangst om de visschen te bedwelmen. Van Adcnatdliera

Pavonina (B 52) worden de zaden die dezelfde helder-roode kleur
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heziitten als die van Abrus praecalorius — Saga — aan kettingen geregen

en als sieraad gedragen, waarvoor zij zich heler leenen dan de laatste,

daar zij niet vergiftig zijn. In vak E, rechts van den weg vinden

wij een Erylhrim-soorl (10) — dadap — een uitmuntenden schaduw-

hoom met helder roode bloemen, die algemeen wordt aangeplant in

koffieplantages en verder Tamarindus indicus (7) — assem of assem-

djawa een fraaie hoorn van algemeene bekendheid.

B 27 Enlada scandens — Tjarioe — kan veilig een van de interes-

santste planten van den tuin worden genoemd; eene liane van

ongehoorde afmeting, wier zware takken nu eens groote slingers

vormend dan weder meer als kurketrekkers in elkander gewonden

en omlaag hangend, zich naar alle richtingen over een zeer aanzienlijken

afstand tot hoven in de kronen der sleunboomen uitbreiden, terwijl

de hoofdlakken zich ver in de kruinen der Kanarielaan verliezen.

Door den dood van een aantal sleunboomen, ligt zij hier en daar in

groote slingers op den grond. De bladeren zijn belrekkelijk klein en

hangen aan dunne takjes naar beneden, terwijl de kolossale peulen

van 3 voel lengte en 1 decimeter breedte zeker wel de grootste zijn,

die ooit van eenige soort dezer familie zijn bekend geworden.

B 4 Parlcia Roxbwghii is de bekende Peteh — peuleuj of Goedé —
wier onrijpe zaden niettegenstaande hun hoogst onaangenamen, sterk

knoflookachligen reuk, gekookt of rauw door de Inlandsche bevolking

als lekkernij worden gegeten. Bechls vinden wij onder een aantal

soorten van ’t geslacht Cynomelra ook de Namnam — Cynomelra

enuliflora (15), — die hare bloemen en vruchten onder aan den stam

draagt en iets verder in ’t zelfde vak nog Dialium Indum (10) — koerandji

of krandji — een fraaien boom met zwarte vruchtjes, waarvan hel

zoogenaamde vruchlmoes een alleraangenaamsten, frisschen smaak heeft.

In vak I wil ik nog bizonder de attentie vestigen op Manihoa

gemmipara (55) een hoorn door Teijsmann op Nieuw-Guinea ontdekt

en door D' . Scheffer beschreven. Bij deze plant zijn de jonge hehladerde

takken in de jeugd besloten in een knop van eenige centimeters lengte

en omgeven door een groot aantal over elkander liggende in 2 rijen

geplaatste schutbladen. Wanneer de knop zich opent, dan komt

de gansche tak met een aantal, 3-tallig gevinde bladeren in vrij



94

vei* gevorderden slaat van ontwikkeling daaruit Ie voorschijn. De

lakken hangen dan nog zeer geruinien lijd slap naar beneden en de

bladeren hebben dan een zacht rosé lint om weldra wil en eindelijk

groen te worden en zich op te heffen. In den tijd van sterken groei,

wanneer de boom van alle zijden als ’tware behangen is met zijne

pakken witte bladeren vertoont hij een zeer eigenaardig voorkomen.

Manihoa is echter niet de eenige boom, die ons deze Inzonderheid

doel waarnemen; Cynomclra, Amh rslia en Brownea en vooral Brownea

yrandiceps (51) verloonen ’t zelfde merkwaardige verschijnsel; bij de

laatste zijn de jonge bladen langen tijd fraai bruin gevlekt.

Verder gaande passeeren wij links een aantal Plerocnrpus-soorten

waaronder Plerocnrpus indicus — aga-aga — en P/erocarpus saxalilis

— Lingoa-baloe of Lingoa kasloerie. — Deze hoornen leveren het be-

roemde Sono-hout van Java of Lingoa-houl van de Molukken, een zeer

gezochte houtsoort voor meubelen.

Door insnijding van den stam verkrijgt men een hars die als

»angsana” of »kino” in de geneeskunde wordt gebruikt bij chronische

diarrhoea, spruw en andere ziekten.

Wij steken den rijweg over en nemen hel voetpad lusschen III A

en B langs hel Monument opgerichl ter nagedachtenis van Lady Raffi.es,

de vrouw van den Engelschen Gouverncur-Generaal.

In 111 A vinden wij o a. een Swielenia Mahagoni (12) den hoorn

die hel Mahagoni-hout levert. Blijkbaar komt zij in deze streken

slecht tot ontwikkeling en groeit dan ook heler in de lagere kustlanden

in de nabijheid van bet strand, waar zij de laatste jaren door de zorgen

van het Boschwezen op ruime schaal wordt aangeplant. Verder nog

Cedrela serrulala (16) — Soerian — een schaduwboom afkomstig van

Sumalra’s Westkust, die veelvuldig wordt aangeplant even als Melia

candollei (B 12) van Timor.

Rechts omslaande, gaan wij langs een paar exemplaren van Ery-

throxylum, de plant die hel bekende alcaloid — cocaine — bevat, dal

als plaalselijk pijnstillend middel in gebruik is.

Opmerking verdient, dat de eigenlijke Erythroxylum coca van Lamarck,

die gezegd wordt de moederplant te zijn van de coca-bladen van den

handel, gebleken is een gansch onbekende plant te zijn die stellig
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nergens Ier wereld opzettelijk wordt gecnlliveerd en alleen bekend is

uit Herbariuni-exemplaren ; lerwijl al liet product, dal aan de Euro-

peescbe markt wordt gebracht, afkomstig is van twee verschillende

planten Enjthroxylum Bolivianum en Erylhro rij!urn Coca var. Spmceanum.

Het is laatstgenoemde variëteit, die wij hier aantreden. Hit cul-

luurproeven is gebleken, dat deze veel sneller en beter groeit dan E.

Bolivianum en veel meer product geeft ; terwijl bovendien nog door

de chemische analyse is uitgemaakt, dat dit product 4 a 5 maal meer

alcaloid bevat dan dat van laatstgenoemde. De beide exemplaren in

’sLands Plantentuin gecultiveerd, werden in bet jaar 187f> hier uit-

geplant. Uit de zaden van deze zijn direct of indirect alle cocaplanten

afkomstig, die thans op Java worden gecultiveerd. Als Inzonderheid

wil ik bier nog vermelden, dat de Eryihroxyleae heterostijl-lrimorphe

bloemen dragen en dal deze oorspronkelijk op Java ingevoerde planten,

beide langslijlig zijn. Van deze langslijlige planten is thans de vierde

generatie in cultuur. Meende men voorbeen, dat de Erylhroxyleac,

die vooral in Amerika te buis belmoren, in den Maleischen Archipel

niet voorkwamen, thans beeft hel onderzoek geleerd, dat deze zienswijze

onjuist was. In hetzelfde vak K vinden wij o. a. als indische soorten

E. Burmnnnicum Griff (5); E. lonyislipulalum (10); E. ccarinatum

(50) en E. bancanum (32) alle boomvormige representanten van dit

geslacht, die echter blijkens daarnaar opzettelijk ingesleld onderzoek

slechts sporen van cocaïne bevatten.

Op den hoek van vak II B, wil ik nog wijzen op Cedrela febrifuga

(19) waarvan de bast als tonisch en koortsdrijvend middel in de ge-

neeskunde een goeden naam heeft.

Op onzen weg van bier naar en langs den vijver, passeeren wij een paar

reusachtige Urosligma's : U. giganleum — kiara pajongen U.glabellum —
kiara boenoet 1. C. — beide van zeer eerbiedwaardigen leeftijd, wier

stam en takken van onderen tot boven als ’t ware bedekt zijn met

epiphylen van allerlei aard: Orchidaceae, varens, Loganiaceae, Aroideae etc.

Maar welk een enormen omvang deze beide Urosligma-soorlen ook

mogen bezitten toch worden zij hierin nog verre overtroffen door

Urosfigma elaslicum, waarvan wij een paar prachtexemplaren hier

aanlreffen juist tegenover den kleinen vijver. Deze Urosligma op Java
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Karet geheeten is ongetwijfeld aan geen bezoeker geheel onbekend ;

toch zal men moeite hebben hierin de caoutchouc-plant te herkennen,

die wij wegens hare groole, fijn-geaderde bladeren en fraaie roode

bladscheeden gewoon waren met de uiterste voorzichtigheid in de

ouderlijke woning in ’l moederland te cultiveeren. Hier vinden wij

dienzelfden Urosligma terug als een woudreus van kolossalen omvang,

die van alle zijden honderden van luchtworlels naar beneden zendt

en onder wier ver uilgespreide lakken .en volle schaduw een zes-

kantigen, aan alle zijden open, koepel met houten tafel en ijzeren

tuinstoelen is aangebracht. Urosligma elasficum levert een uitnemende

kwaliteit van caoutchouc, die op de Europeesche markt een zeer

goeden naam heeft.

In het vijvertje, dat zijn water ontvangt uit den veel hooger ge-

legen grooten vijver en uil hel midden waarvan zich een waterstraal

van eenige meiers als fontein verheft, treffen wij verscheidene A'ym-

phaea-soorten aan met harlvormige op ’t water drijvende bladeren en

witte, roode en ook gele bloemen, die ons aan de Nymphaea’s en

Nuphars van de Hollandsche watervlakten denken doen. Meliosma's

wier pluimvormige bloeiwijzen van eenige voeten lengte zich in hel

water weerspiegelen, een paar nagenoeg pikzwarte stammen van

Nephelium allissimuni (een ramboelan met zure, oneetbare vruchten)

daarachter een lleynca Sumalrana (30) en Heynca frulicosa (31) met

hare zware trossen van roode vruchten, die openspringende de zaden

doen zien, omgeven door een willen sappigen arillus, juist tegenover

ons, dragen het hunne er toe hij om de bekoorlijkheid van dit lieve-

lingsplekje der Buitenzorgsche ingezetenen nog aanzienlijk te verhoogen.

Wij zeilen onze wandeling voort langs den vijver tot aan hel

voetpad tusschen vak L en G, hetwelk wij inslaan om langs den

varentuin naar de bank onder Xanthophyllum vitellinum terug te keeren.

Onder weg zien wij nog Zizyphus jujuba G 40, waarvan wortel en

bast om de tonische eigenschappen als geneesmiddel worden gebruikt,

terwijl het gomachtige vruchtvleesch evenals dat van Zizyphus vulgaris

uit Syrië den naam heeft van het hoofdbeslanddeel uit te maken van

de bekende «jujubes”, een huismiddel, dal echter in den regel bestaal

uit gom met eenige aromatische bestanddeelen gemengd. Links pas-
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seeren wij een drielal zware eiken Quercus pseudo-moluccana, (85),

Q. platycarpa (84) en Q. spicala (77), die eigenlijk meer in de hoogere

bergstreken op + 5000 voet boven zee te huis belmoren, doch

ook bier in den tuin tot flinke, krachtige stammen zich hebben

ontwikkeld, die rijkelijk bloeien en wier eikels in den regel in groolen

getale op ons pad liggen. Rechts den boek omgaande wijzen de

groote met twee lange vleugels voorziene vruchten, die wij op den

grond vinden, ons op den kolossalen stam van Diplerocarpus Spanoghei

aan den rand van den varentuin, terwijl wij juist daar tegenover den

javaanschen vertegenwoordiger vinden van den uit onze Hollandsche

duinslrekeu zoo bekende «papenmuis” —- Evonymus javanicus G 110.

Langs den boom «die gouden eieren draagt” Gonocaryum pyriforme

114 en vooral 106, komen wij op ons uitgangspunt onder de schaduw

van den grooten boom terug. Wij gaan thans langs den varentuin

(II N en K) rijk belommerd door een aantal hoornen van Evia

borbonica — kadongdong tjoeljoek — die bier als schaduwboom is

aangeplanl en wier gele aangenaam-riekende vruchlen over den grond

verspreid liggen. Onder het groote aantal vertegenwoordigers van

deze in de tropen zoo uiterst vormenrijke afdeeling der varens wil

ik slechts enkele speciale planten aanwijzen, die om een of andere

biologische eigenaardigheid meer bizonder onze aandacht trekken.

In de eerste plaats noem ik Lygodiun scandens en L. pinnalifidum, beide

varens met eigenaardig verdeelde bladeren en bovendien opmerkens-

waardig omdat zij met zeer dunne stengels zich winden om hunnen

steunboom. Verder Polypodiuin Linnaei en P. quercifoliwn (44) die

als ware epiphyten met hunnen bruin of zwart-geschubdeu slangvor-

migen stam legen den boom opklimmen en die vooral merkwaardig

zijn om de speciale adaptaties, die zij verkregen hebben ten einde den

bodem volmaakt te kunnen ontberen.

De genoemde Polypodiums toch vertoonen het zeer merkwaardige

verschijnsel van Helerophyllie d. i. van bel voortbrengen van bladeren

van verschillenden vorm en functie. Men onderscheidt daaraan n. 1.

eerstens de gewone groene, vindeelig ingesneden lange bladeren, die nu

eens fertiel kunnen genoemd worden in zooverre zij op de achterzijde de

bruine sporen voortbrengen — de voortplan tings-organen der varens—
7
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en dan weder geenerlei sporen dragen en derhalve steriel moeien

heeten. Beide bladeren, steriel of ferliel komen in vorm en grootte

met elkander overeen. Maar behalve deze lange, groene bladeren,

draagt de stam er nog andere, die veel kleiner zijn en meer doen

denken aan gedroogde eikebladen.

Deze laatste zijn met de basis tegen den stam aangedrukt en slaan

overigens recht op, zich slechts weinige centimeters van den stam

van den steunboom verwijderend.

Als zelfstandig assimileerende groene bladen, bezitten zij slechts

een zeer kort bestaan; weinige weken na hunne volledige ontwikkeling

verdroogt reeds bet eigenlijke groene bladweefsel en krijgen zij de

bruine lint, waardoor zij op dorre bladen gaan gelijken.

Bizonder merkwaardig is bet echter, dat het verdroogde blad

geenzins afvalt, maar in dien staat nog zeer lang aan den stam be-

vestigd blijft.

De vorm en wijze van bevestiging en ook de lange duur van bun

bestaan in gedroogden toestand, maakt ze uiterst geschikt om allen

mogelijken planlaardigen afval, stukjes blad en schors en vocht, dal

langs den stam loopt, oplevangen en te bewaren, welke deeltjes dan

spoedig overgaan lol humus. Inderdaad hebben dan ook deze eigen-

aardige bladen de functie gekregen van humus-vergaarhakken, waarin

zich bet wortelnet van de varen uitspreidt om daaruit bet voor den

groei en de ontwikkeling noodige voedsel te putten.

Men kan derhalve zeggen, dat deze epiphylen baar eigen nest maken

om geheel onafhankelijk van den bodem op den stam van den woud-

boom te kunnen leven. Dit maakt, dal deze varen leven kan op

boomstammen en lakken waarop andere epipbyten zieb met geen

mogelijkheid kunnen vestigen en zoo vindt men dan ook meermalen

in de dichte bosschen in ’l gebergte, groote forsch ontwikkelde indi-

viduen van deze Polypodiums boven op vrij dunne lianen.

Niet minder interessant in dit opzicht zijn de Plalycerium’s waar-

van een drietal soorten tegen de schaduwboomen in den varentuin

voorkomen als Plahjcerium grande, PI. biforme en Pi alcicorne. Ook

bij deze vindt men behalve de gewone bladen, van zeer eigenaardige»)

vorm, die aan de plant den naam van * hertshoornvaren” deden geven
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aan de uiteinden der slippen de sporen vóórtbrengen, ook weder

ganscli anders gevormde bladeren die als ’l ware legen den sleunboom

zijn aangeplakt (zie b. v. N°. 79).

Vele dezer eigenaardige bladen — die den naam van manlelbladen

hebben gekregen — liggen bij wijze van natte lappen op en over

elkander en vormen op die wijze een dik pak van vrij aanzienlijken

omvang. Genoemde manlelbladen nu hebben ongeveer dezelfde functie

als de zooeven besproken humus-vergaarbakken der Polypodiums met

dit verschil evenwel, dat zij niet zoozeer dienen om humus op te

vangen maar veeleer om den gevormden humus bijeenlehouden.

Het onderste gedeelte van elk manlelblad onderscheidt zich door

buitengewone dikte en bet onderzoek leert, dal dit vleezig gedeelte

groolendeels bestaat uit waterweefsel d. i. een weefsel, dal bel ver-

mogen bezit tijdens den regen groote hoeveelheden water te absorbeeren

hetwelk de plant in de droge tijden van bet jaar uitnemend te stade

komt. De onderste mantelbladen van het pak gaan meer en meer

over in humus en hieruit puiten de wortels, die er zich in een groot

aantal onder de beschermende lagen ontwikkelen, bet voedsel dat de

plant voor hare ontwikkeling noodig heeft.

Wij slaan nog een vluchtigen blik op de velerlei soorten van Adi-

anlums — chevelures — , die evenwel hier in den vrijen grond niet

zoo fraai zijn als in de kweekerij ; op Angiopleris en Marallia en op de

boomvarens, die echter in deze lage streken niet in de verste verte

ons een idee kunnen geven van baar krachtig en forsch voorkomen

in de hoogere, altijd vochtige bosschen op de helling van bet gebergte

en stappen dan over naar den aangrenzenden Orchideën-luin waar lal-

looze van deze in den Maleischen Archipel zoo rijk vertegenwoordigde

familie met succes worden gecultiveerd. Behalve Kadongdong, die wij

in den varentuin als steun- en schaduwboom hebben opgemerkt, is

bet bier vooral de Sambodja — Plumeria aeuli/olia — eene Apocy-

nacea van weinig meters hoogte met fraaie wille bloemen, waartegen

de verschillende epiphylische Orchidaceae zijn aangebrachl. Aardor-

chideën vinden wij in een ruimen kring rondom bet perk uilgeplant,

terwijl andere zooals de reeds besproken Grammafophyllum speciosum



100

of reuzen Orchidee zich zelf een plaatsje hebben uitgezocht hoog tegen

den stam of op de horizontaal uitgespreide takken der Kndongdongs.

Hel zou ondoenlijk zijn om hier een overzicht te geven van deze

kolossale collectie, waaronder er vele zijn, die niet alleen wegens

hare sierlijke bloemen, maar ook in menig ander opzicht een meer

aandachtige beschouwing overwaard zijn. Een dergelijk overzicht van

eenige beleekenis zou noodzakelijk uitvoerig moeten worden en boven-

dien niet tol hel vooropgesteld doel voeren. De orchideën toch bloeien

op zeer verschillende tijden van het jaar en de kans is derhalve niet

gering, dat juist de hier meer speciaal gesignaleerde vormen door den

bezoeker niet in bloei zullen worden aangetroffen. Den tuin door-

loopende, ziet men in den regel slechts weinige orchideën te gelijk

in bloei, toch weet de inlandsche tuinman, die met het toezicht over

deze afdeeling belast is, gewoonlijk wel een genoegzaam aantal

bloeiende exemplaren aan te wijzen om den bezoeker niet onbevredigd

te doen verder gaan.

De Orchideëntuin dwars doorgaande, voert ons het voetpad van

zelf terug op den rijweg, dien wij zooeven hebben verlaten en juist

tegenover een overdekte ijzeren tent met tuinstoelen, van waar wij

een ruim uitzicht kunnen genieten op den veel lagergelegen «beneden-

luin” en op de palmen-colleclie aangebrachl op de helling.

Wij vervolgen den rijweg voorloopig niet verder maar maken van

dezen koepel uitgaande, een paar uitstapjes naar de afdeeling der

Pandanaceac II D. C., en den Boschtuin 0. en P., om daarna weder

tot ons uitgangspunt terug te keeren.

Het geslacht Pandanus vormt, gelijk men weet, een hoogsteigen -

aardig geslacht van boomachlige gewassen, die de bizondere eigen-

schap bezitten om een groot aantal dikke, zware luchtwortels te

vormen, die overal tot zelfs vrij hoog hoven den grond uit den stam

te voorschijn komen.

Vele dezer wortels bereiken den bodem en vertakken zich dau

onder den grond op de gewone wijze, maar andere bereiken den

groud nimmer. Die welke in den bodem zijn terecht gekomen, ver-

dikken zich vrij aanzienlijk en dienen dan tot steun van den boom,

die daardoor geheel en al hel uilerlijk verkrijgt van op stellen Ie
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staan; vooral omdat in vele gevallen het ondersle deel van den stam

wegsterft en de boom derhalve uitsluitend steunt op deze luchtwortels.

De meestal lange bladeren staan spiraalsgewijze aan den stam en

alleen aan den top der takken, van waar zij statig naar beneden
9

hangen.

De Pandanaceae zijn ware kustplanteu, bewoonsters van de zooge-

naamde tropische duinflora en komen in groote verscheidenheid door

den ganschen Archipel voor. ’s Lands Plantentuin bezit eene ruime

collectie van deze interessante gewassen en het moet gezegd worden,

dat deze hier niet minder weelderig groeien dan op hunne natuurlijke

standplaats.

De bladeren van vele dezer, worden gebruikt tot het vervaardigen

van allerlei vlechtwerk als manden ter verpakking van haiidelspro-

ducteu, matten en hoofddeksels (toedoengs), terwijl de vruchten, die

bij de verschillende soorten enorm verschillen in vorm en grootte,

(er zijn er onder die verscheidene kilogrammen wegen) nu en dan

ook worden gebruikt als toespijs hij de rijst.

Van Pandanus odoralissimus zijn de bloemen buitengemeen geurig

en zeer gezocht en Roxburgh gaat zelfs zoo ver om deze te stellen

boven alle hem bekende aangename geuren.

Bizondere attentie verdienen nog N°. 51. Pandanus furcalus die op

een enkelen vrij hoogen stam een fraaie kroon draagt waarvan de

lange, smalle, scherp gezaagde bladeren sierlijk naar beneden hangen

en verder N°. 18 Pandanus lalyrinlhicus van Sumalra, die laag bij

den grond blijvend, zich over eene aanzienlijke uitgestrektheid uitbreidt.

In den zoogenaamden boschtuin, die aan het Pandanaceenvak grenst,

zijn zonder dat hierbij op systematische verwantschap is gelet, ver-

scheidene planten bijeengebracht, die een dichten schaduw en veel

vocht voor hare ontwikkeling behoeven. Wij vinden hier een ware

schat van interessante gewassen vooral van beteekenis voor de studie

van biologische Inzonderheden.

In de eerste plaats wil ik hier wijzen op de Lycopodium’s, die in

vele soorten op de hoornen voorkomen alsmede op de talrijke epiphyten

waarmede, hier nog meer dan elders in den tuin, de zware stammen

der steunboomen van onder tot boven zijn behangen en omwonden,



102

als Davallia, Asplcnium Nidus, Polypodium acroslichoïdcs, P. atlnasccns

en P. nummularifolium, Acroslichum spicalum, Psylolum Iriquelrum

en tal van andere. Verder, op de Hoya’s — waxflowers— ,
die mei

hare dikke vleezige bladen, die grootendeels uit waterhoudend weefsel

bestaan, uitnemend bestand zijn tegen weken- en maanden-lange

droogte; op de Melaslomaceac met knolvormig verdikte stengeldeelen,

die ook bier als waterreservoirs dienst doen even als dit bij vele knol-

dragende Orchidaccae bet geval is; op klimmende Fagraea’s die bier

blijkbaar in baar element zijn etc.

Maar meer in ’t bizonder wil ik hier de aandacht vestigen op eenc

zeer curieuse Asclepiadacea, — Dischidia Dafjlesiana — wier dunne

windende stengels en takken wij tusschen die der juist genoemde

Fagraca's kunnen vervolgen. Iteeds dadelijk wil ik bier opmerken,

dat de stengels van Dischidia beneden kunnen afsterven, zonder dat

dit in ’t minst de plant in gevaar brengt, daar deze zich ten eenenmale

onafhankelijk beeft weten te maken van den bodem en dan ook zelden

met den grond in direct contact wordt gevonden, terwijl de stengel

zelf zich met een groot aantal hechtworteljes, die overal onder of op

zijde der bladeren ontstaan, aan den steunboom heeft vastgehecht.

Bij nadere beschouwing van een dergelijken Dischidia-stengel boog

in de takken van Fagraca, bemerken wij reeds spoedig eenigc zeer

eigenaardige organen meestal in een aantal van 6— lü bij elkander

dicht opeengedrongen en die zich voordoen als groene bekers van

± 12 centimeters lengte. Nader blijkt, dal een dergelijke zak geheel

of gedeeltelijk gevuld is met water en van boven geopend is, al is

die opening dan ook betrekkelijk klein. Op eene overlangsche door-

snede van den beker vertoont zicli de binnenwand fraai purpur-

gekleurd, maar wij merken dan ook lelijkertijd tegen dezen binnenwand

een aantal fraai verdeelde wortels op, die min of meer vrij in liet

water hangen.

Uit een speciaal daarnaar ingesteld onderzoek is gebleken, dat bel

vocht in den beker aangetrolfen, daarin tijdens den regen wordt

verzameld om in den drogen tijd slechts langzaam en gedeeltelijk

daaruit te verdampen. Vroeger meende men, dat deze bekers in

functie moesten worden gelijkgesteld met die van Nepenlhes en Sarraccnia



103

en derhalve zouden dienen tot liet vangen van insecten wier voedende

bcstanddeelen door de plant zouden worden opgenomen. Het is echter

gebleken, dat deze zienswijze ten eenenmale onjuist was en dat de

genoemde urnen moeten worden beschouwd als vergaarbakken voor

regenwater, ten dienste van de plant, die onder de eigenaardige

condities, waaronder zij leeft, in een streek waar langdurige droogte

met een bepaalden regentijd afwisselt, aan dergelijk opgezameld water

groote behoefte heeft.

In denzelfden boschtuin vinden wij ook de zoogenaamde mieren-

planten Myrmecodia tuberosa Becc. en Ilydnophylum monlanum, planten

van zeer eigenaardigen vorm en eigenlijk bestaande uit een knolvormigeu

stam van de grootte van een klappernoot, die in een blad- en bloem-

dragenden stengel eindigt en die met een groot aantal hechtworlels

tegen den stam en de takken der woudboomen is vastgehecht. Nadert

men eene dergelijke plant en klopt men even zacht tegen het knol-

vormige gedeelte, dan ziet men direct honderden mieren van alle

kanten uit het binnenste van den knol, te voorschijn komen, die dan

op zeer gevoelige wijze den aanvaller van de plant trachten aftehouden

en deze te beschermen tegen dergelijke ruwe behandeling. Vooral

merkt men dit wanneer men zulk eene Myrmecodia aanlreft in ’t boscli

op hare natuurlijke standplaats. Zij wordt dan bewoond door een

kleine lichtbruine mierensoort, die zeer gevoelige steken teweegbrengt.

In den Builenzorgschen plantenluin is dit niet het geval ; de eigenlijke

bewoonsters worden hier al zeer spoedig verjaagd door de gewone

veel onschuldiger zwarte mier, zoodat men zonder gevaar de plant

kan aanraken. Waagt men het echter in ’t boscli eene Myrmecodia

van haren steunboom los te maken en op den grond te doen vallen,

hetgeen natuurlijk met eenige voorzichtigheid gemakkelijk gelukt,

dan ziet men, dat de gansche plant letterlijk wemelt van mieren.

Hakt men vervolgens het knolvormige gedeelte door midden, dan

vertoont zij inwendig een groote menigte kamers, gangen en galerijen,

die met elkander in communicatie zijn, en die door een aantal kleine

openingen met de buitenlucht in verbinding staan.

Die gangen en kanalen worden bewoond door deze mieren met

hare larven en cocons en het geheel doet zoo zeer denken aan een
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werkelijk mierennest, dat het geen verwondering kan wekken, dat

de groote Ambon’sche kruidkundige Rusirmus, die ze het eerst heeft

beschreven, ongeveer in ’t midden der 17de eeuw, inderdaad meende

te doen te hebben met eigenaardige natuurproducten, die niet uit

zaad maar uit mierennesten ontstonden.

Het onderzoek dezer merkwaardige gewassen heeft geleerd, dat de

knolvormige ontwikkeling van den stam moet worden beschouwd als

een beschermingsmiddel legen uitdroging door eene zeer sterke ont-

wikkeling van water-absorheerend weefsel, gelijk wij reeds hij andere

planten hebben opgemerkt en dal de gangen en kamers moeten dienen

om de plant tot in hel binnenste van den knol van lucht te voorzien,

voor welke lnchltoevoer de gangen dan ook bekleed zijn met een

groot aantal ademhalingsorganen. De constante tegenwoordigheid van

deze mieren binnen in den knol zou dan eigenlijk van geen beteekenis

zijn voor de plant zelve en de mieren zouden alleen van deze gangen

gebruik maken omdat zij daarin eene uitmuntende gelegenheid vinden

om hare nesten te maken en hare larven te verzorgen buiten den

nadeeligen invloed van felle zonnehitte en regen.

Men vindt deze interessante gewassen in den boschtuin hier en

daar tegen de steun- en schaduwboomen aangebracht en de Inlandsche

tuinman, die men hier ten allen tijde aantreft, weet den bezoeker in

den regel wel een paar krachtige exemplaren daarvan aan te wijzen.

Ten slotte wil ik hier in den boschtuin nog wijzen op Cubeba

officinalis, eene plant die de bekende staart peper oplevert, op ver-

schillende andere pepersoorten; op den Javaanschen vlierboom,

Sambucus javanica die in vele opzichten gelijkt op de Hollandsche

vlier Sambucus nigra ; op de Zuid-Amerikaansche heester Sanchezia

nobilis een fraaie heester met wit gestreepte bladeren en een

groot aantal oranje-gele bloemen, die een levendige attractie uitoefenen

op een vogeltje met langen spitsen bek — een honigzuigertje — dal

vooral tegen hel vallen van den avond de bloem bezoekt om zich van

den nectar meester te maken en eindelijk ook nog op Cyphonandra

betacca wier smakelijke vruchten rauw en gestoofd worden gegeten.

Jn een uitmuntend en met veel zaakkennis geschreven artikel over
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den Buitenzorgschen Plantentuin in de Indische Gids van Juli en

Augustus 1889 zegt Cordes, de vroegere Inspecteur van het Roscliwezen

»de trots van Buitenzorgs Plantentuin is zijne verzameling Palmen”

en inderdaad wordt dan ook nergens t*r wereld zulk een uitgebreide

palmentuin aangetroffen als hier.

Slechts enkele planten uit deze interessante collectie, uit alle

werelddeelen bijeengebracht, wil ik hier in ’t voorbijgaan bespreken,

terwijl ik den meer hotanischen bezoeker meen te mogen verwijzen

naar de hierachter voorkomende lijst van alle genera in ’s Lands

Plantentuin gecultiveerd.

Van uit den koepel genieten wij in de eerste plaats een voorlreflijk

uitzicht op die Palmen, die aan onzen voet tegen de steile helling

zijn aangebracht tusschen den benedenluin en den rijweg, waarop wij

ons bevinden en onder deze zijn het zeker wel in de allereerste plaats de

zeldzaam fraaie Corypha umbraculifera (41), Corypha Taliera (46) en

Corypha (lustralis (40), die onze attentie trekken. De eerste, de

zoogenaamde Gehang, .is een echt Indische palm, die in den geheelen

Archipel wordt aangetroffen en o. a. op Java’s Zuidkust zoo menigvuldig,

dat hij daar op sommige plaatsen het gebied voert over de Flora en

de Physiognomie bepaalt van het landschap.

De gehang bezit een forschen stam met kolossale in een spiraal

geplaatste waaiervormige bladen, die 6—8 voet lang en ongeveer even

breed zijn en die met een 7 voet langen bladsteel en een zeer breede

den stam half omvattende schecde aan den top van den stam bevestigd zijn.

Op 40 a 50 jarigen leeftijd gaat de gebang bloeien en vormt dan

uit het midden van zijn kroon en dus uit zijn top een bloempluim

van ongekende afmeting met een ontelbaar aantal kleine onaanzienlijke

bloemen.

Ongelukkig echter is de bloei tegelijker tijd een teeken van zijn

naderend einde; zoodra de vruchtjes zich hebben gezet, gaan de bladeren

hangen om meer en meer hunne Iraaie groene kleur te verwisselen

voor die van verdorrend loof en wanneer de vruchtjes, die bij duizenden

worden voorlgebracbt tol rijpheid zijn gekomen is het met de Corypha

gedaan en staat zij daar nog eenigen tijd geheel kaal en bladerloos om

eindelijk omtevallen. Den laatsten tijd vooral heeft de Plantentuin
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menige Corypha op deze wijze verloren. De gebang is een zeer

nuttige palmsoort. Uit zijn merg wordt een soort van sago bereid

(van inferieure kwaliteit) en bare jonge nog niet ganseh ontloken

bladeren worden gekookt, gegeten. Van de rijpe vruchten maken de

priesters rozenkransen, terwijl de half rijpe eetbaar zijn. Van den

uitgeholden stam wordt de bedoek gemaakt voor de missigit en de

bladeren worden gebruikt als atap tol dekking der woningen.

Verder valt ons van onze hooge standplaats onmiddelijk ook de

Phoenix sylvesh is (43) van Achter-Indië in bet oog met haar regelmatige,

halfkegelvormige kroon van vedervormige, blauwachlig-groene bladen

en geschubden stam en nog vele andere interessante vormen, die wij

echter beter kunnen opnemen, wanneer wij een eind weegs voort-

gaan langs den rijweg om dan aanstonds langs de trap van vastgeklople

steentjes naar beneden te gaan en een oogenblik langs de helling rond

te loopen. Wij passeeren dan Allalea Quichire een trotschen palm

uit Tropisch Amerika met niet zeer hoogen stam en recht naar boven

gaande zeer lange gevinde bladen en groote zware bloei- en vrucht-

kolven.

Rechts omslaande, vinden wij hij N°. 47 den ivoorpalm Phytelephas

Macrocnrpa insgelijks uit Tropisch Amerika afkomstig, een palm, die

nimmer een hoogen stam maakt, maar meestal ook op zijn natuurlijke

standplaats over eene lengte van ongeveer 13 a 20 voel over den

grond ligt en eerst dan zich eenige voeten boog verheft. De bladen

zijn zeer lang en gevind en de zaden, ten getale van 7—9 in de

vrucht besloten, zijn in den handel bekend onder den naam van

ivoornoten, waaruit allerlei voorwerpen worden vervaardigd, die in

hardheid het gewone ivoor zeer nabij komen.

Verder Sabal Pahnello (7) of Amerikaanschen Sabalpalm met forschen

gladden >tam en handvormig ingesneden bladeren. Nipa fnUicans (5)

een zonderlinge palm, die op alle eilanden van den Indischen Archipel

tot in ÏSieuw-Guinea en de Philippijnen en langs de kusten van Cochin-

cliina, Siam en Malakka wordt aangetroffeH en steeds de moerassen

bewoont in de nabijheid van de zeekust. Zeer vaak bedekken zij

g.mscbe uilgestrekte moerassen en vormen dan dichte bosschen in een

lossen modderbodem, die nu en dan door de zee onder water wordt
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gezet. De bladeren van Nipa worden gebruikt tot dekking der buizen

en schepen en verder ook tot het vlechten van matten, toedoengs etc.

Nipa vormt nimmer een eigenlijken stam en de zware, bruine vruchten

ter grootte van een menschenhoofd, die uit de oksels der bladeren op

afzonderlijke stengels uit den grond komen, gelijken meer op Panda-

naceën- dan op Pa/m-vruchten.

Links van de sleenen trap vinden wij den ronden pinang van

Banka en Billiton Cyrlostachys Rendah, die wij reeds een paar malen

op onze wandeling hebben aangetroffen en verder Carludovica afrovirens,

6, en C. pumila fraaie laag-blijvende palmen van Nieuw Granada, wier

bladeren evenals die van C. palmala, die elders in den tuin gevonden

wordt, gebruikt worden voor de vervaardiging der beroemde Panama-

hoeden; Zalacca Wallichiana en Zalacca edulis, de eerste van Sumatra,

de andere van Bali, Java en de Molukken, wier vruchten onder den

naam van Salak worden gegeten.

Deze en nog vele andere palmen vinden wij bier in den beneden-

tuin bijeen; toch is dit slechts een klein deel van de groote collectie,

die wij boven aantreffen. Maar alvorens deze nader in oogenschouw

te nemen, slaan wij eerst nog een vluchtigen blik op enkele

andere planten in dezen benedentuin. Verreweg het grootste deel

van dit terrein aan den oever van den Tjiliwong, wordt ingenomen

door éénjarige kruidachtige-gewassen of heestertjes tot de meest uit-

ccnloopende plantenfamilies behoorend.

Het ligt niet in mijne bedoeling hier breedvoerig uit te weiden over

deze zaadplanten en heesters, hoeveel interessants daaronder ook zoude

kunnen worden aangewezen en te meer meen ik hiervan te moeten

afzien, omdat het plan bestaat om eerlang alle deze kruidachtige ge-

wassen over te brengen naar een daarvoor nieuw aangewezen terrein

op het «eiland”, welk eiland, omspoeld door de rivier de Tjiliwong en

een harer armen, eerst onlangs door het Nederlandsch-Jndische Gou-

vernement is aangekocht geworden tot uitbreiding van den botanischen

tuin. Ik wil mij dan ook uitsluitend bepalen tot het aanwijzen van

eenige moerasplanten en boomachtige vormen, die ten allen tijde op

dit terrein zullen worden wedergevonden. In de allereerste plaats

noem ik Bruguiera rriopefala eene plant, die met andere soorten van
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’t zelfde geslacht deel uitmaakt van de zoogenaamde Rhizophomi-

bosschen of Mangroves die allervvege in den Archipel aan het strand

voorkomen. Deze Rhizophoren behooren tot de zoogenaamde levend

barende of vivipare planten en onder dezen naam verstaal men der-

gelijke gewassen, die het zeer eigenaardig verschijnsel vertoonen, dat

het embryo niet zooals gewoonlijk, in ’t zaad blijft opgesloten zoolang

de vrucht aan den boom bevestigd blijft om zicli eerst later na uit-

zaaiing verder te gaan ontwikkelen, maar doorgaat met groeien zonder

nog zoo dadelijk van den boom te vallen. Hel embryo doorbreekt

dan eerst de zaadhuid en daarna ook den vrucbtwand en groeit aan-

zienlijk uit, terwijl het daarbij nog steeds wordt gevoed door de

moederplant. Bij voorlgaande strekking van het hypocotyle lid kan

dit bij Bntffiiiera eene lengte bereiken van ± 20 cent. terwijl men

zelfs hij Rhiznphora kiemplanlen van niet minder dan een meter

lengte heeft gemeten. Heeft eenmaal de kiemplanl eene aanzienlijke

lengte bereikt, dan valt zij af en in den regel loodrecht naar beneden.

Ten tijde van de ebbe dringt de plant dan reeds vrij diep in ’t slijk,

ver genoeg om in de meeste gevallen ook bij het opkomen van den

vloed stand te blijven houden.

Het spreekt wel van zelf, dat een dergelijke ver gevorderde ont-

wikkeling, waartoe de kiemplanl. is gekomen alvorens aan haar eigen

lot te worden overgelalen van zeer groot belang is voor eene plant,

die onder zulke eigenaardige condities leeft.

De afgevallen en in de modder stekende kiemplant is, dank zij de

moederlijke zorgen, zoo ver gevorderd, dat zij in slaat is zich zelf-

standig te voeden; het sterk verlengde hypocolyle lid bezit groote

hoeveelheden reservestolfen, waarop de plant de eerste dagen kan

teren en heeft bovendien reeds genoeg chlorophyll gekregen om ook

zelf te assimileeren.

Bij de Bntguiera’s in den tuin zien wij deze lange kiemplanten

aan den boom hangen en vinden wij ook in ’t slijk aan den voet

van den boom een aantal dezer jonge planten in alle mogelijke stadiën

van ontwikkeling.

Sonneralia acida, een zware woudreus in den zuidelijksten hoek

van den beneden tuin in de onmiddelijke nabijheid van de woningen
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van het inlandsche personeel is almede eene bewoonster van de

Khizophoren-wouden, maar kan niet lol de vivipare strandgewassen

gerekend worden. Hare zaden bezitten echter de merkwaardige eigen-

schap van een buitengewoon snel intredende kieming en de jonge

kiemplanlen groeien zoo snel, dal zij na 6 maanden reeds boompjes

zijn geworden van manshoogte, bij Sonneralia hebben wij ook ge-

legenheid kennis te maken met eene andere bizondere eigenschap der

Mangrove-plan ten, die zij zich in den loop der tijden moeten hebben

verworven en die baar in slaat stellen te groeien op zulk een bodem

als het slijk en de modder van bet strand.

Dergelijke bodem beval, gelijk zich wel denken laat, slechts een

zeer geringe hoeveelheid lucht, veel te weinig om de wortels der

plant behoorlijk te voorzien van de hoeveelheid zuurstof, die zij noodig

hebben voor hunne ontwikkeling. De plant zou dan ook onmogelijk

in zulk een bodem kunnen tieren, wanneer niet op een of andere

wijze in dat euvel werd voorzien.

Nu geschiedt de luchlloevoer lot het wortelstelsel dan ook bij

deze planten op zeer eigendommelijke wijze en hij Sonneralia

door eigenaardige wortels, die geheel in afwijking van hetgeen

wij nu eenmaal gewoon zijn van wortels te verwachten, zich niet

onder den bodem in min ol meer horizontale of schuine richting uit-

breiden, maar naar hoven groeien en in de naaste omgeving van den

boom van alle zijden uit den grond loodrecht te voorschijn komen.

Deze zijn dan ook in ’t geheel geen voedingswortels; zij dragen aan

den top ademhalingsorganen van zeer bizonderen houw en het is

door deze, dat de plant aan haar wortelstelsel voldoende lucht kan

toevoeren.

Ik wil voorts in dezen benedentuin nog wijzen op Cyperus Papyrus
,

de papyrusplant der Egyptenaren ; op Alslonia scholaris, eene Apocy-

nacea, waarvan het hout, kaijoe gahoes geheeten, wegens zijne

lichtheid en veerkracht geschikt is voor het maken van kurken,

inseklen-kistjes en andere lichte voorwerpen en ten slotte nog op de

Pisonia’s aan den oever van den Tjiliwong.

Tol dit laatste geslacht behoort de Kool banda — Pisonia alba—
een hoorn met nagenoeg gele bladeren, die vooral te Batavia veelvuldig
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wordl gecultiveerd en dan ook algemeen bekend is; verder Pisouia

exelsa — ki Ijiauw — waarvan bel hout even zacht en licht is als

kaijoe gaboes en Pisonia sylveslris — Daghdogh — waarvan de bloemen

ons aan Heliotropen doen denken en die dan ook vroeger om den

aangenamen geur bij de kronings plechtigheden der keizers van Java

belangrijken dienst deden.

Nog vele andere interessante gewassen zouden in dezen beneden-

tuin kunnen worden aangewezen en het mag dan ook verzekerd

worden, dat een wandeling door deze afdeeling den bezoeker nimmer

onbevredigd laat. Maar wanneer reeds thans een bezoek loonend mag

heelen, in de naaste toekomst slaat het te verwachten, dal dit laag-

gelegen terrein in belangrijkheid nog aanzienlijk zal vooruitgaan. Het

ligt namelijk in de bedoeling van den Directeur om weldra, wanneer

de kruidachtige planten en heesters, die thans nog dit terrein in be'

slag nemen, zullen zijn overgebracht naar bet eiland, de collectie

strand-, moeras- en waterplanten aanzienlijk uit te breiden om hier

op deze plaats, die overvloedig van water kan worden voorzien, een

flora in ’t leven te roepen, die ons eenigermale hel beeld zal terug-

geven van al het interessante, dat het strand ons te aanschouwen

geeft.

Langs dezelfde trap waar langs wij naar beneden zijn gegaan,

keeren wij weder lot den rijweg terug.

Wij staan, boven gekomen, juist voor hel vak V F, waar de

Gymtwspermae hare plaats hebben gevonden, waaronder wij reeds

dadelijk sierlijke en forsche exemplaren opmerken van Australische

Araucarid’s in vrij aanzienlijke verscheidenheid van soorten. Ons

tropenland is niet bet ware gebied der Gymnospcrmen en Coniferen,

die meerendeels in noordelijke streken te huis belmoren, maar de

slanke, zuiver pyramidale Dammarbooraen — Dammara albn — in dit

vak, die met hunne hooge toppen boven alle andere uitstéken, de

Podoeavpus-soorten
,
die wij in groole verscheidenheid bier aantreden,

de Pinus Merkusii (2) door Junohuiin in de Hatlaklanden ontdekt en

de Dacrydium elaturn (34), leeren ons toch, dal onze Maleische Ar-

chipel niet geheel en al verstoken is van deze interessante en meestal

zeer sierlijke gewassen.
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Wij houden ons niet lang hier op, maar keeren na nog een vluchtigen

hlik te hebhen geslagen op de heide daar naast gelegen Rubiaeeac-vakken

E. D. waaronder wij een groot aantal Pavella's. Gardenia's, i\auclea's

en Kandia's aan treffen lot de Palmen terug en volgen daartoe den

meer oostelijken rijweg, die van het koepeltje nagenoeg evenwijdig

loopt aan den Tjiliwong.

Op onze wandeling passeeren wij nu nog de volgende palmen

:

Oncosperma (ilamenlosa BI. den algemeen op Java en op alle Sunda-

eilanden hekenden Niboeng (K 99), een zeer hoogen palm met een

dunnen maar ijzersterken stam, eene kleine kroon en gele bloemen.

Oncosperma horrida Schrff. (K 109) den Pinang bajas of bajé van

Banka en Sumatra, waarvan de stam, de bladscheede en de middenneri

der bladen gewapend zijn met lange zwarte, min of meer naar beneden

gerichte stekels.

Arenga saccharifera Labill. (104) den bekenden suikerpalm— Aren—

;

een palm die in den geheelen Indischen Archipel voorkomt lol 4000

voet boven zee en bovendien nog overal wordt aangeplant. Uil dezen

boom, die bel gansche jaar bloeit, verkrijgt men, gelijk men weet,

den toewak, légen, sagueer- of palmwijn, Javaansche suiker, idjoh

(gemoetoe, doek of injoek) en verscheidene andere nuttige zaken.

Arenga oblusifolia Marl. — langkab —
,
bijna even belangrijk voor

de inlandsche huishouding als de voorgaande.

Aan onze rechterzijde, in vak H., vinden wij Lalania Borbonica( 16),

Lalania Commersonii (14) en andere soorten van dit geslacht, alle

afkomstig van Bourbon en Mauritius en verder Allalea macrocarpa

met haren zwaren stam en sierlijke opgaande gevinde bladeren.

Links (dus weder in vak K) zien wij onder verscheidene soorten

van Phoenix, ook den beroemden dadelpalm — Phoenix daclylifera —
(69) en verder zeer fraaie soorten van Thrinax en weder aan de

overzijde Melroxylon elalum (J. 7) een palm met sierlijke, gedoomde

bladscheeden en Zalacca edulis (78) den bekenden Salak.

Achter een lange rij van verschillende variëteiten van Cocos nucifera,

Oreodoxa regia en 0 . oleracca zien wij verder nog Elaeis guineensis

(16) van Guinea, uil wier zaden de bekende palmolie van den handel

wordt geperst en daarachter weder een boschje van Sagopalmen
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longispimim (J 47) alle laag van stam blijvende, doch zeer fraaie

palmen. Eindelijk nog merken wij hier op Lodoicea sechellarum (33)

— eoco-de-mer — of klappa laul, afkomstig van de Sechellen, een

eilanden-groep ten N. 0. van Madagascar, wier vruchten zeker wel

de grootste zijn onder alle palmvruchten en dikwijls een enorm gewicht

bezitten. De hier en daar in de literatuur opgegeven gewichten van

50 ® zijn evenwel aanzienlijk overdreven; de vrucht in het Museum

van ’s Lands Plantentuin bewaard weegt slechts 9 ’/.
2

kilogram. De

waaiervormige bladen van dezen reusachligen palm waarvan de tuin

echter slechts een helrekkelijk jong exemplaar bezit, hebben eene lengte

van niet minder dan 20 voet b'ij eene breedte van 10— 12 voel met

bladstelen wier hardheid aan ijzer doet denken.

Ten slotte wil ik hier in de palmen-afdeeling nog wijzen op Borassus

flabelliformis (31) — Lontar, soewalan of Palmyra — een doorgansch

Indië, het vasteland zoowel als den Archipel verbreiden palm, met

een forschen, rechten stam en een nagenoeg volmaakt kogelvormige

kroon van waaiervormige bladen. De lontar bekleed eene zeer aan-

zienlijke plaats onder de nuttige hoornen van Indië; uit hel sap der

bloemkoiven wordt even als bij den aren suiker gewonnen, terwijl

de vruchten worden gegeten.

Op onze wandeling zijn wij thans genaderd lot de badplaats belioo-

rende lot het paleis. Voorloopig gaan wij niet verder in noordelijke

richting door, maar klimmen hier langs hel met steentjes geplaveide

voetpad in westelijke richting naar boven tusschen de vakken V C en

VI C en volgen dan weder bet voetpad lot wij op den tweeden rijweg

terugkomen; een bezoek aan bet noordelijke gedeelte van den tuin

tot een volgende wandeling uitstellende.

Ons voetpad leidt ons langs de vormenrijke familie der Myrtaceae

en wij passeeren een lange rij van Barringtonia’s, ware strand planten,

die op verscheidene plaatsen van de kust en vooral daar, waar zich

de bodem van uit zee min of meer steil verheft de Rizophoren

vervangen.

In het vak V A vinden wij een groot aantal zeer bekende planten

bijeen, alle tol de familie der Myrtaceae behoorend, wier namen ik
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hier slechts hehoef te noemen met verwijzing naar het nummer, dat

hare plaats in het vak aangeeft.

Jambosa alba (10, 11, 14, 22) in vele variëteiten als Djamboe

Semarang poetih, Djamboe Semarang merah etc.

Jambosa vulgaris (69) — Djamboe ajer — , Psidium guajava (74)

— Djamboe bidji of Djamboe kloetoek — eene plant voorkomende in

de tropische landen van alle werelddeelen en bekend onder den meer

algemeenen naam van Guava.

Punica granalum in verschillende variëteiten (60, 61,62,64 69,70)

— Dalima of granaatboom — oorspronkelijk uit Noord-Afrika afkomstig

maar van daar door de kuituur in alle warme landen verspreid.

Couroupita guianensis (51), de kanonkogelboom zoo geheeten naar

hare kogelvormige vruchten.

Caryophyllus aromalicus (52) — tjengkeh — uit de Molukken, die

ons de kruidnagels levert.

Melaleuca cajepuli (97 en vak B 1) uit wier bladen de kaijoe poetih-

olie wordt gedistilleerd.

Melaleuca leucodendron (58) waarvan de witte, als papier afschil-

ferende bast dient tot het kalfateren van schepen en het hout als

timmerhout wordt gebruikt.

Berlholelia exeelsa (7) wier zaden als Para-noten algemeen bekend zijn.

Wij gaan thans een oogenblik langs den rijweg terug lot aan de

ijzeren rustbank op het kruispunt van dezen rijweg met den anderen,

die direct naar het paleis van den Gouverneur-Generaal voert en vol-

gen derhalve hel vak IV H aan onze rechterhand. Op dit vak hebben

de Chrysobalanaceae en een gedeelte der Myrislicaceae en Anonaceae

hare plaats gekregen. Alleen eenige wel bekende soorten uit de laatste

familie wil ik hier aanwijzen n. 1. Anona Sguamosa (38)— de Sirikaja—

:

Anona muricata (40) — de zuurzak in Ationa reliculata (43) — boewah

nonna — alle drie op ’t oogenblik nog jong en niet vruchtdragend.

Ook vinden wij nog in dit vak de merkwaardige Cyalhocalyx Zeylanicus

(49) die volmaakt voor alle insecten bezoek afgesloten, geelgroene

bloemen draagt.

Van de rustbank uit, gaat thans onze wandeling langs het voetpad

tusschen G en F en verder tusschen B en A naar den grooten vijver.

8
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De aangename geur van Tjampaka komt ons te gemoet. Wij zijn

dan ook in het gebied der Magnoliaceae en het zijn voornamelijk

Talauma Candollei (17, 19, 23) — Tjampaka gondok, Tjoenljoen wangï,

ki-rapat — een struik van slechts weinige meters hoogte en Micheha

champnca (35, 36, 43) — de eigenlijke Tjampaka — een reus met

fraaien, kaarsrechten stam, die dezen alleraangenaamste!! geur tot op

grooten afstand in de lucht verspreiden. Maar T zelfde vak bevat

nog een groot aantal andere hoogstinteressante gewassen. Zoo b. v.

Sanlalum album (21), die het beroemde sandelhout oplevert, eenhoorn

die op Timor, Savoe, Soemba, Bali, Oost-Java en Madura voorkomt.

Het oude hout levert het gele, het jongere het witte sandelhout.

De boom is niet zwaar, maar ook op zijn natuurlijke standplaats

wordt hij slechts weinige meters hoog.

Taraktocfenos Blumei (53, 55, 56), met kogelronde, fluweelachtig-

zwarte vruchten.

Bixa Orellana (64) — Glingem, Kasoemba — een sierlijke heester met

roode bloemen en hartvormige bladen, wier zaden, opgesloten in een

vrucht, die iels op ramboetan gelijkt, bedekt zijn met een roode kleur-

stof, die onder den naam van Arnallo, Annatto, llokan of Orleaus in

Europa dient tot hel kleuren van boter en kaas en waarvan de inlandsche

bevolking gebruik maakt tot het verven liarer meubelen en andere

voorwerpen.

Flacourlia sapida (68) wier vrucht — de aangenaam zuur sma-

kende lobi-lobi — zich zoo uitnemend zou leenen tol hel maken van

vruchtengelei.

Flacourlia Rukam (101, 106, 108) waarvan de vrucht, zoeter dan

de lobi-lobi, door de bevolking op zeer hoogen prijs wordt gesteld.

Iuocarpus edulis (12) — Gajam, galet — eene in ’t oostelijk ge-

deelte van den Archipel zeer veelvuldig voorkomende boomsoort, wier

zaden gekookt of geroost worden gegeten ; hier en daar zelfs, b. v.

op Makian, vormen deze zaden hel hoofdvoedsel der bevolking.

Pangium cdulc (5-2) wiens zaden onder den naam van Pitjoeng,

Poeljoeng of Pangi algemeen op alle Soenda-eilanden worden gegeten

niettegenstaande zij buitengewoon giftig zijn. De ervaring heeft echter

aan de bevolking geleerd, dat door het kooken of door langdurig
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weeken in een bak met water, de giftige eigenschap geheel verloren

gaat. Zonder deze voorafgaande bereiding werken zij in hevige mate

bedwelmend en somtijds zelfs doodelijk.

Voorzichtige Inlanders zetten de geweekte zaden dan ook eerst aan

de kippen voor en eerst dan wanneer het blijkt, dat deze er niet meer

• draaierig” van worden, achten zij ze lang genoeg geweekt om zich

zelven daarop te vergasten. Het is den laatsten lijd door een opzet-

telijk daarnaar ingesteld onderzoek in het pharmacologisch Labora-

torium van ’s Lands Plantentuin gebleken, dat de giftige werking moet

worden toegeschreven aan het voorkomen van cyaanwalerstofzuur,

dat in alle deelen van de plant en wel het meeste in de bladeren

voorkomt. Dit cyaanwalerstofzuur komt zoo al niet vrij, dan toch

uiterst los gebonden in de plant voor, en volgens een globale raming

kan men de totale hoeveelheid cyaanwaterslof in een boom van

Pangium edule aanwezig, veilig op 350 gram taxeeren.

Deze giftige stof is door denzelfden chemischen onderzoeker, aan-

gelroflen in Hydnocarpus venenata (48), waarvan de zaden op Ceylon

worden gebruikt lot het bedwelmen van visschen, terwijl de vette

olie, die uit de zaden kan worden geperst in de Inlandsche ge-

neeskunde wordt aangewend tegen huidziekten, wat bij de sterk

antiseptische werking van cyaanwalerstofzuur alleszins aanneemlijk

schijnt.

In verband met dit laatste n. 1. het gebruik van cyaanwaterslof-

houdende plantendeelen als antiseptisch middel is het van belang hier

nog op te merken, dat volgens mededeelingen van D r
. Vorderman,

ook de stukgehakte en aan de zon blootgestelde zaden van den zooeven

genoemden Pangium edule in Bantam worden gebruikt voor het

conserveeren van visch. De versch gevangen zeevisch, wordt van de

ingewanden ontdaan en de buikholte gevuld met poljoeng-haksel. Op

den bodem van den tolok wordt eene laag potjoeng uitgespreid, Avaarop

eene laag versche zeevisch komt en zoo afwisselend, potjoeng en visch,

lot dat de mand gevuld is. Dr
. Vorderman overtuigde zich er van,

dat visch, die 6 dagen geleden gevangen was, op deze wijze toebereid

nog volmaakt den reuk van versche visch bezat.

Het blijkt uit dit weinige voldoende, dat dit vak F een groot aantal
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uiterst interessante gewassen bevat, waarvan ik nog slechts eenige

weinige heb genoemd.

Ik zou nog kunnen wijzen op den »eierboom” — Hermandia

ovigera — (11) wiens vruchten omgeven door een wijd uilstaande

kogelvormige blaas, aan eieren doen denken en verder op de reus-

achlige Daliscaceae — Oclomeles sumalrana (91) en Teirameles nudi/lora

(93) heide kolossale hoornen met lijnrechten stam waarvan naar alle

zijden zware wortellijsten uitgaan, die den hoorn een steunvlak ver-

leenen van ettelijke meters omvang.

Het vak G aan de andere zijde van ons voetpad is volstrekt niet

minder in slaat om den wandelaar, die iets gevoelt van ’t genot, dat

er gelegen is in de studie der natuur, eenige aangename oogenhlikken

te verschaffen. Het bevat planten, die wederom in een ander opzicht

onze aandacht verdienen. Zoo o. a. vinden wij daar onder de Ano-

naceae, die een groot deel van het vak in beslag nemen de Unona

dasymaschala (6) en Unona cleislogama (43, 38) twee heesters, wier

fraaie, lange en helder geel gekleurde bloemen zich nimmer openen,

zoodat zij nooit anders dan zich zelven bevruchten en derhalve

wederom even als de reeds vroeger genoemde Artabotrys, ons leeren,

dat men de bekende biologische stelling, als zoude het voor het behoud

der levensenergie voor elk organisch wezen absoluut noodzakelijk

zijn, dat het zich nu en dan kruist met een ander individu, vooral

niet in algemeenen zin mag opvatten. Ook de bloemen van Gonio-

thalamus Tapis (31) zijn op zelfbestuiving aangewezen en niet minder

interessant is het hier op te merken, dat hij Polyallhia lilloralis (8)

de wijd-geopende bloemen ter nauwernood in 'toog vallen, daar zij

in kleur niet afwijken van die der bladeren.

Sl'elechocarpus Burahol (10, 33) is een boom met zeer knoestigen

stam, die tweeërlei soort van bloemen draagt; kleinere en uitsluitend

mannelijke, hoven in den boom aan de takken en groolere, vrouwclijke

onder aan den stam. Door deze laatste Inzonderheid van zijne bloemen

en vruchten onder aan den stam te dragen, trekt de boom onmiddelijk

onze attentie, al moet ook worden opgemerkt, dal dit verschijnsel in

de tropische natuur niet zoo geheel zeldzaam is.

Verder gaande komen wij in ’l gebied der Dilleniaceae wier zon-
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derlinge, kogelvormige vruchten, grootendeels gevormd uit met de

vruchtbladen meegroeiende kelkbladen, bier in een groot aantal over

den grond verspreid liggen. De vruchten der Wormia’s springen

open, wanneer zij rijp zijn geworden, doch die van Dillenia openen

zich nimmer en de zaden komen dus alleen vrij door bet wegrotten

der omhullende kelkbladen.

Wonnia subsessilis (18) geeft ons nog een aardig voorbeeld van de

wijze, waarop bij tropische planten bet jonge, nog in knoptoestand

verkeerende blad, tegen nadeelige uitwendige invloeden wordt beschermd.

Het onderste gedeelte van de bladlamina toch is langs de middennerf

toegevouwen en omsluit in de jeugd den jongen knop van bet volgend

blad; een knopdekking derhalve zoo eenvoudig als maar denkbaar is.

Vele dezer belmoren tot de nuttigste boomsoorten voor de inlandsche

huishouding. Dillenia aurea — Sempoer of Soempoer — b. v. die

in de heete vlakten van Java zeer algemeen voorkomt, is bekend om

haar bard bout, dat o. a. voor slijpplanken wordt gebruikt.

Op de Dilleniaceae volgt bet geslacht Myristica in den archipel door

meer dan 60 soorten vertegenwoordigd, waarvan echter alleen Myri-

stica fragrans en Myristica Ilorsfieldii van algemeene bekendheid zijn

;

de eerste door hare muskaatnoten en foelie en de andere — Tjampaka

Ceylon geheeten — door bare alleraangenaamst riekende, dicht opeen-

gedrongen, kleine, gele bloemen, die door de inlandsche schoonen in

’thaar worden gedragen. Onder de afgevallen vruchten op den grond,

vinden wij er vele die veel grooter zijn, dan de gewone muskaat-

noot, met een foelie die zeker tweemaal langer is, doch die in

geur en smaak niet in vergelijking kunnen komen met die der

ware Myristica fragrans.

Wij volgen bet voetpad lusschen de vakken B en A zonder ons

voorloopig hierbij optehouden en gaan verder langs den grooten vijver

en eene lange rij van Ramboctans en Poelassan’s — Ncphelium

lappaceum var. div. en Nephelium mulabile naar de Kanarielaan terug,

waarmede wij onze wandeling in liet Z. 0. deel van den tuin hebben

volbracht.
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III.

WANDELING DOOR HET NOORD-OOSTELIJKE GEDEELTE.

Onze wandeling naar en door het N. 0. gedeelte gaat uil van den

koepel bij den kleinen vijver. Wij nemen liet voetpad, dat in Noorde-

lijke richting loopt tusschen de vakken I en L en vinden dadelijk

achter den zwaren karet-boorn, Ficus
(
Urostigma

)
elaslica , een krach tigen

,

forschen stam van Dipterocarpus frinervis, één van de hoogste hoornen

van den tuin, w'iens gevleugelde vruchten in groote hoeveelheid op

den grond liggen. Bedoelde Dipterocarpus staat echter in dit vak,

dat voornamelijk door de familie der Sapindaceae wordt ingenomen,

niet op zijne ware plaats en hetzelfde moet ook gezegd worden van

eenige /taccaurea-soorten, vroeger Pierardia geheelen, waaronder wij

Baccaurea dulcis 11— 13 opmerken, wier vrucht onder den naam van

kapoendoeng bekend, hij de bevolking in hoog aanzien staat, doch

welke, even weinig als die van Baccaurea racemosa — Menteng —
(die aan de andere zijde van Ficus elastica in vak J. (2) wordt

gevonden) op de tafel der Europeanen wordt gezien, althans in deze

streken. Opmerking verdient nog, dat deze heide vruchten, afkomstig

zijn van Euphorbiaceac, eene planten-familie, die anders wegens de

zwaar vergiftige eigenschappen van hare representanten, terecht in

een zeer kwaden reuk staat.

Speciale attentie verdienen in dit vak nog Sapindus Barak (8),

wier sterk saponine-houdende en dan ook zeer vergiftige vruchten

onder den naam van rarak, door de Inlandschc bevolking, worden

gebruikt, hij wijze van zeep tot het wasschen van kleederen en

het hoofdhaar en waarvan het uitnemende hout wordt gebruikt lot

het vervaardigen van scheeden voor krissen, even als dat van Sapindus

trifolialus (40).

Cecropia njrtoslachya (19) uit Tropisch Amerika, eene verwante

van Cecropia adenopus, waarvan door den Hoogleeraar Sciumper eenigen

tijd geleden werd aangetoond, dal zij een symbiontisch verbond had

aangegaan met mieren, met hel doel om elkander wederzijds diensten

te bewijzen. Hierbij zorgt de Ceaopia voor eene woning en voor
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voedsel voor de mier, terwijl de mier van hare zijde de plant beschermt

tegen hare vijanden. Deze vijanden van Cecropia zijn de, in gansch

Tropisch Amerika zoo zeer gevreesde bladsnijdende mieren, die de

gewoonte hebben om ronde stukken te bijten uil de bladeren en dit

vaak in die male, dal er van de gansche kroon nagenoeg geen blad

meer overblijft, hetwelk dan ook den dood van de plant tengevolge

heeft.

Tegen dezen geduchlen vijand is bet, dat Cecropia door middel van

eigenaardige, kleine, voedsellichaampjes, die in groote hoeveelheid

worden voortgebracht op eene speciale plaats van den bladsteel, andere

mieren weet te lokken, die in lievige vijandschap levende met de blad-

snijdslers, de plant in bescherming nemen, tegen hare verwoestingen.

De aangelokte mieren weten bovendien van de holle slengelleden der

Cecropia gebruik te maken om daarin haar nest te maken ten

einde hare larven en cocons te beveiligen legen nadeelige invloeden

van buiten ; zoodal men kan zeggen, dat elke Cecropia adenopus wordt

bewoond door duizenden en nog eens duizenden van mieren, die dan

ook onmiddelijk uil alle schuilhoeken te voorschijn komen, wanneer

de plant onzacht wordt aangestoolen.

Hier te lande zijn wij gelukkig gespaard gebleven van deze uiterst

lastige bladsnijdende mieren, die in sommige streken van Brazilië alle

cultuur van kolïie en andere gewassen ten eenenmale onmogelijk

maken en de in den plantentuin aanwezige Cecropia cyrtostachya wordt

dan ook niet door mieren bewoond. Toch vinden wij ook bij haar,

al die eigenaardigheden terug, die door Sciiimpeu voor C. adenopus

zijn beschreven, op welke bizonderheden ik hier niet nader kan ingaan.

Aan de overzijde van ’t pad, passeeren wij eenige planten uit de

familie der Caprifoliaceae als Viburnum Sunddicum, een boompje met

groote tuilen van welriekende witte bloemen en roode besjes en

verder in het aangrenzend vak IV E. de vroeger in de klimplanten-

afdeeling reeds uitvoerig besproken Mussacnda (4) met hare zilverwitte

lokbladen en de uiterst sierlijke Gardenia Sfanleyana (7) een heester,

die meermalen in ’tjaar bloeit met honderden lange, purpergevlekte

en zeer welriekende bloemen, die echter hier in deze gewesten nimmer

vrucht zetten.
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Niet ver van daar vinden wij Gardenia (lorida, de welbekende

katja-piering
, wegens hare helder-witte en geurige bloemen zeer

gezocht. Het sap der vruchten is fraai rood en wordt door de Chineezen

gebruikt tot het roodverven van papier, waarmede de theekisten

worden beplakt en bovendien nog als medicament.

Gardenia lubiflora (29) daarnaast, is een niet minder rijk bloeiende

plant. Hare lange bloemen zijn eerst helder wit, doch worden na

de bevruchting geel, en blijven dan nog geruimen tijd aan den

boom bevestigd, zoodat deze in den regel het eigenaardig verschijnsel

oplevert van bloemen te dragen van twee verschillende kleuren.

Andere interessante planten uit dit Rubiaceae-\ak wil ik hier nog

slechts ter loops aangeven met verwijzing naar haar nummer.

Coffea arabica — de gewone Arabische koffie — die hier reeds zoo

lang wordt gecultiveerd, dat zij algemeen den naam van Java-kofïie

heeft gekregen. Nos
. 119, 120, 121, 124, 125, 140, 141 en 142 zijn

verschillende cultuurvariëleiten van dit gewas.

Coffea Liberica (154) de Liberia-koffie, die in 1875 op Java inge-

voerd, thans meer en meer wordt aangeplanl. De invoer van deze

kolïiesoorl heeft aan de vroegere Directie van ’s Lands Plantentuin

heel wat moeite gekost. De uit Africa ontboden zaden, hadden bij

aankomst hun kiemvermogen verloren en men moest er toe overgaan

om jonge kiemplanten in een kist met aarde van de plaats van oor-

sprong te vervoeren naar Leiden, waar de jonge kiemplanten werden

verzorgd tot het jaargetijde een doorzending naar Indië permitteerde.

In den Leidschen Academietuin werden zij in ontvangst genomen

en verzorgd
,

om eindelijk van daar naar Buitenzorg te worden

vervoerd.

Coffea Bengalensis (127 is een kofïiesoort uit Britsch-Indie, die

wegens hare geheel van de gewone kofïiesoorten afwijkende bloemen

en zeer kleine boontjes, meer de belangstelling opwekt van den botanist^

dan van den planter; hetwelk ook gezegd kan worden van Coffea

densiflora (151) en Coffea Sundana (51) twee boomvormige represen-

tanten van dit geslacht, behoorende tot de flora van Java; derhalve

de ware Java-kofïie, die echter voor de cultuur niet is aan te bevelen.

Verder Morinda citrifolia (65) en Morinda crilifolia var. bracleata (69),
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waarvan de wortel, bekend onder den naam van Tjangkoedoe, een

zeer gewaardeerde gele kleurstof bevat.

Anthoecphalus indicus — Tjantjirottan— (49) Anlhocephalus cadambra

(44) en verschillende soorten van Nauclea als N. grandifolia — geinpol —
(55), N. lanceolala (41) — angrit — alle fraaie hooge boomen, die

een goed timmerhout geven.

Het groote vak IV A aan de overzijde wordt grootendeels inge-

nomen door de families der Loganiacene en Apocynaceac, waaronder

vele boomen voorkomen, die bekend zijn om hunne zwaar-vergiftige

eigenschappen als o. a. Cerbera Odollam (90) en Cerbera laclaria (92),

de Bintaroh en Bintaroh leutik, wier zaden buitengewoon giftig zijn,

doch waaruit tevens een olie kan worden geperst, die eenigszins ge-

zuiverd zijnde, geheel onschadelijk is en door de bevolking als lamp-

olie wordt gebruikt. Het melksap van deze boomen, dat vroeger als

uiterst giftig te boek stond, is gebleken volmaakt onschadelijk te zijn

;

verder Thevetia neriifolia (67) — Ginjeli — en vooral Tanghinia

venenifera (69) wier zaden op Madagascar, waar de laatstgenoemde

plant te huis behoort, gebruikt worden als Gods-oordeel, waarmede

duizende misdadigers en van misdaad beschuldigden aan een giftproef

zijn onderworpen en om ’t leven gebracht.

Andere der hier voorkomende Apocijmceae daarentegen staan wegens

hare fraaie bloemen boog in aanzien als : Nerium odorutn (72) verwant

aan den Oleander; Tabeniaemonlana coromrin (52) met gevulde, zuiver-

witte bloemen, bekend onder den naam van Rembang mantega

;

Tabcrnaemonlana floribunda (55) en 7’. gracilis (54), die voor bouquelten

worden gebruikt, en vooral Nyclanlhes arbor Irislis (130) — Sari-

gading — met bare sierlijke en geurige bloemen.

Het voetpad tusschen B en D, brengt ons te midden der Sapolaccae,

hoogstnultige boomsoorten, in zooverre zij de getah-perlja vóórt-

brengen, een product, dat in allerlei lakken van industrie zijn toe-

passing beeft gevonden maar toch voornamelijk dient voor de bekleeding

der onderzeesche telegraafkabels voor welk doel liet zelfs onmisbaar

is geworden.

Alhoewel men met recht alle Sapolaceac getah-pertja-produeeerende

planten kan noemen, daar zij alle door insnijding van den bast een
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melksap geven, dal min of meer in eigenschappen overeenkomt mei dc

werkelijke getah-pertja, is loch het product van verreweg de meeste dezer

hoornen totaal onbruikbaar voor technische doeleinden en zonder eenige

waarde voor de Industrie. Inderdaad zijn er onder de 96 Sapolaceae,

die tot nu toe in den Archipel zijn aangetroffen, slechts o soorten,

die een product geven, dat als zoodanig waarde bezit, n. 1. Palaquium

Gutli, P. oblongi/ulium, P. Borueense, P. Treubii en Payena Leerii.

liet product dezer planten is volmaakt compact en homogeen en in

gezuiverden toestand, ontdaan van de schorspartikelljes en hout-

deeltjes, waarmede het in den handel steeds vermengd is, zeer

elastisch zoodat het in alle richtingen kan geperst en gebogen worden

zonder dat het neiging vertoont om te breken. In water gedompeld,

wordt het week en kneedbaar zonder kleverig te worden en neemt

in dien toestand alle vormen aan, die men daaraan gelieft te geven

om hij afkoeling zijne gewone vastheid en elasticiteit weder terug

te krijgen en den vorm te behouden, daaraan in weeken toestand

medegedeeld.

De kleur van het versch uitvloeiend melksap is zuiver wit, doch

langzamerhand neemt het door opname van kleurstof uit de bastdeeltjes

waarmede het gemengd is en ook door chemische verandering aan de

lucht een kleur aan van lichtrood lol geel of bruin.

Meende men voorbeen, dat de ware getah-pertja afkomstig was

van een over ganscli Indië verbreide boomsoort, die door Hooker

werd beschreven onder den naam van Isonandra Gulla (Palaquium

Gutta der latere schrijvers^, later heeft het onderzoek geleerd, dal

deze boomsoort lëitelijk nergens ter wereld elders is aangelroffen dan

op liet kleine eiland Singapore, waar zij reeds sedert lang ten gevolge

van de irrationeele wijze van exploitatie door de inlandsche bevolking

ten eenenmale is uitgeroeid. Nergens in den Archipel is deze boomsoort

teruggevonden en het mag inderdaad een gelukkig toeval heeten, dat

de Buitenzorgsche plantentuin 2 exemplaren van deze boomsoort bezit,

welke in vroeger tijden uit Singapore zijn ingevoerd en die met

de grootste mate van waarschijnlijkheid de twee eenige volwassen en

vruchtdragende exemplaren kunnen genoemd worden in de wereld.

Deze vondst was te meer van beteekenis, omdat hel Nederlandsch-
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Indische Gouvernement op dringend aauzoek van de Europcesche

industrie en vooral naar aanleiding van een congres van électriciens

in 1881 te Parijs gehouden, er toe was overgegaan om deze nuttige

en voor hel onderzeesche kabelnet onmisbare boomsoorten op groote

schaal op Java te gaan aanplanlen, nadat overtuigend gebleken was,

dal hel ondoenlijk zou zijn om paal en perk te stellen aan de uit-

roeiingen dezer hoornen in de oorspronkelijke wouden van Sumatra

en Borneo, en hel derhalve te voorzien was, dat het product reeds

spoedig zou ophouden een uitvoerartikel le worden uit onze koloniën.

Inderdaad zijn dan ook thans van dezen Palaquium Gulta en van

nog een viertal andere en eene variëteit van een dezer laatste, wier

product in elasticiteit en homogeniteit op gelijke lijn kan gesteld

worden met dat van Palaquium Gulla aanplantingen gemaakt in de

Preanger-Regentschappen, voor welk doel de zaden werden en nog

worden geleverd van deze volwassen gelah-perlja-planten in ’s Lands

Plantentuin. Vier der hierboven genoemde hoornen vindt men in vak

D. Palaquium Gulla (.75), Palaquium Borneense (1), Palaquium oblon-

(jifolium (3) (nog niet volwassen) en Palaquium Trcubii (27); de 5,ic

getah pertja-boom Payena Lcerii in vak B N°. 1 en eindelijk Pala-

quium Treubii var. parvifolium in vak C. Behalve deze getah pertja-

planten vindt men onder de hier voorkomende Sapotaceae nog eenige

andere hoornen, die om een andere reden onze attentie verdienen als

:

Achras Sapola (B 20), wier overheerlijke vruchten — de Sapodilla

van West-Indië — hier algemeen bekend zijn onder den naain van

Sawoe manilla.

Mimusops Kau/ci (D 79), de eigenlijke Sawoe-boom met prachtig

hout en vruchten, die eetbaar zijn, doch weinig in deze streken

worden gezien.

Chrysophyllum cainito (C 7, 54), een sierlijke niet hooge boom met

bladeren die van hoven lichtgroen en glanzig en van onder koper-

kleurig behaard zijn en wier vruchten — in Amerika en West-lndië

Star-apple geheelen, — aldaar zeer gewaardeerd worden, en eindelijk

Mimusops Elengi (D 84) — de Tandjong — die wegens hare fraaie

en welriekende bloemen opzettelijk wordt aangeplant.

Uit een technisch oogpunt van niet minder belang zijn de Ebemceae

,
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die in ’t zelfde vak D onmiddelijk op de Sapolaceae volgen en waar-

onder wij de boonien aanlreffen, die het ebbenhout leveren Mnba

Ebenus (22 en ook 1. 1 4 \ een boomsoort die algemeen voorkomt in

bel oostelijke deel van den Archipel tot in Nieuw-Guinea, en ver-

scheidene Diospyros-soorten als: D. embryopleris (78), D. macrophylla

(70), D. melanorylon (71) en andere, die wel niet het ware ebbenhout

vóórtbrengen, maar dan toch hout, dat met succes als zoodanig in

den handel wordt gebracht.

Onder deze Diospyros-soorten is eindelijk nog D. Kaki van meer

algemeene bekendheid wegens hare fraaie, oranje-gele en zeer smakelijke

vruchten, de beroemde Kaki van Japan en China, die in geheel Zuid-

Azië en ook op Java in de hoogere bergstreken wordt gecultiveerd.

Ook worden deze vruchten, geconfeit, onder den naam van Ki-koweh

van uit China in den handel gebracht.

Midden tusschen deze verschillende Diospyros-plan ten vinden wij ook

den Benzoë-boom — Slyrax Benzoin — (58, 62, 72) — Minjan ol

Keminjan , die bel bekende Benzoë oplevert
,

dat als reukmiddel

hooge waarde bezit, terwijl eindelijk nog speciale vermelding verdient

Napolcona Heudelolii (47) van Tropisch Afrika, waarvan de bloemen

zoo eigenaardig zijn gebouwd, dat men een oogenblik in twijfel staat

of men hier wel degelijk te doen beeft met bloemen en niet met

zee-anemonen, die in groot aantal den boom bedekken.

Onze wandeling voortzellende, eerst een oogenblik langs den rijweg

om later bel eerstvolgend voetpad te nemen tusschen I en H, dat ons

op den meer ooslelijken rijweg brengt, vinden wij nu eens onmiddelijk

aan ’t voetpad, dan weder in hetzelfde vak meer naar binnen de

volgende interessante gewassen:

Dombeya viburnifolium (21) en andere Dombeya-soorten alle afkomstig

van Bourbon, en bekend om de fraaie rosé bloemen, waarmede Buiten-

zorgsche dames weten te looveren in bare bouquetten.

Eriodendron anfracluosum (55) — Kapok of Bandoe — een boom

van zeer bijzonderen habitus, die zijne lakken élage-gewijze horizontaal

uitspreidt en periodiek zijne bladeren laat vallen. In dien toestand

vertoont bij vaak bet allerzonderlingst schoinvspel van een boom, die

zonder eenig blad te dragen, aan alle takken behangen is met groot

e
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nagenoeg zwarle vruchten, wier zaden, gelijk bekend is, omgeven zijn

door den zoogenaamden kapok.

Plerospennum suberifolium (33) — wadang — Pt. semisagitlalum

(44) en Pt. acerifolium (60), alle drie hooge zware hoornen, verwanten

van onze Europeesche linden met groote openspringende vruchten en

gevleugelde zaden. Deze hoornen en vooral de daarachter staande

Schoiitenia ovata (55) leveren een uitnemend timmerhout ; het laatste

wordt vooral in Oost-Java bizonder op prijs gesteld en als walikoekoen-

hout voor velerlei doeleinden aangewend.

Durio Zibelhinus (37)— Doerian — over wiens vruchten men het

zeker in Indië wel nimmer eens zal worden, daar zij door den een

al evenzeer worden verafschuwd, als door den ander hemelhoog

geprezen.

Geen enkele boom kan er op hogen, door hare vereerders zoo warm

te worden aangeprezen en met zooveel vuur te worden verdedigd.

Volgens Wallace, die uitbundig is in zijn lof, is de doerian waard,

dat men er een reis voor onderneemt naar het Oosten.

«Haar vleesch”, zegt hij, «is in aard en smaak volstrekt onbe-

«schrijfelijk. Eene rijke, hoterachtige vlade, sterk gekruid met aman-

» delen, kan er in het algemeen eenig denkbeeld van geven, maar

«tevens is het of u daarbij geuren worden toegewuifd, die u room-

«kaas, uiensaus, bruine sherry en andere geheel ongelijksoortige zaken

«voor den geest brengen. Bovendien heeft het vleesch eene weerga-

«looze, malsche en weelderige lijmigheid, die den fijnen smaak nog

«verhoogt” etc.

Niet ieder denkt er echter over als Wallace en er zijn er, die

zich over den hoogstonaangenamen reuk, die de vrucht verspreidt nu

eenmaal niet kunnen heenzetten en het er dan ook maar aan geven

om zich een zelfstandig oordeel te vormen over den smaak. Menschen,

die zich eindelijk over den reuk hebben leeren heenzetten, zijn het vrij

wel met Wallace eens in zooverre, dat hel doerianvleesch wel iets

heeft van roomkaas met uiensaus, maar vele verschillen met hem in

zijn opinie, als zoude dit nu juist een «fijnen” smaak geven. In den

regel wordt echter de smaak van de vrucht ver hoven den reuk ge-

schat, alleen de Dajaks schijnen hier anders over te denken.
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Dit moet althans worden opgemaakt uil de mededeeling van Wallacë,

als zouden de Dajaks gewoon zijn in een goed vruchlenjaar groole

hoeveelheden in potten en bamhoezen intezouten en hel geheele jaar

over te bewaren.

Hel valt moeielijk aantenemen, dat door deze toebereiding de smaak

zou verbeteren en wij dienen derhalve wel te gelooven, dat bel den

Dajak meer om den reuk te doen is.

Een dergelijke reuk en smaak beeft ook de vrucht van Lahia

Kutejensis (46) de Doerian van Oosl-Borneo, die volgens het oordeel

van het inlandsch luinpersoneel nog iels geuriger en fijner van smaak

is dan die van Durio. Lahia Kutejensis hloeit nu en dan met een

overvloed van zeer groole, roode en uiterst sierlijke bloemen, die een

levendige attractie uitoefenen op honigzuigende vogeltjes. Uil dit

oogpunt beschouwd zou zij inderdaad een der fraaiste sierplanten

kunnen worden genoemd en aanbeveling verdienen om in parken te

worden aangeplant.

Iets verder gaande, vinden wij aan ’t voetpad Sterculia
(
Firmiana

)

colorala, een boom met forschen, zwaren stam, zeer merkwaardig

om zijn zonderlinge vruchten, die lang vóórdat zij tot rijpheid zijn

gekomen reeds openspringen. De hoorn heeft tijdens den bloei in

den regel al zijn bladeren laten vallen en prijkt dan met duizenden

van oranje-kleurige bloemen om na den bloei, wanneer men zou meenen

den boom in nieuwen bladerenlooi voor zich te zien, geheel bedekt

te zijn met jonge vruchten, die veel meer op bladeren dan op vruchten

gelijken.

Daarnaast een Theobroma cacao (88) — Tjoklat — met roode en

een (90) met gele vruchten, afkomstig van West-Indië en Tropisch

Amerika, die echter op Java met succes wordt gecultiveerd.

Dieper in ’t vak vinden wij nog Guazuma tomenlosa (256) van

Zuid-Amerikaanschen oorsprong, die hier het burgerrecht heeft ver-

kregen en als djati wollanda wordt aangeplant.

Voorts een paar zware stammen van Diplerocarpus Hossellii (91)

/). fpacilis (97) met kolossale wortellijslen langs den stam en verder

een zeer uitgebreide collectie hoornen uit ’t geslacht Slerculia waar-

onder ook Cola a inninata (Slerculia acuminata) (147) die den laalsten
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die coffeïne bevatten en gezegd worden koffie en thee te kunnen vervangen.

De plant is afkomstig van Afrika en speelt daar in de landen tus-

schen Siërra Leone en de Congo dezelfde rol als de koffie en thee

ten onzent.

Volgens bevoegde aulhorileiten is echter de ophef, die den laatsten

tijd van kola wordt gemaakt sterk overdreven, al moet dan ook erkend

worden, dat zij als eenvoudig genotmiddel hare waarde heeft. In voe-

dingswaarde moet zij echter aanzienlijk beneden cacao worden gesteld.

De Slerculias dragen in den regel lange trossen met sierlijke bloe-

men en bizonder fraaie, helderroode vruchten, die opengesprongen

zijnde, fluweel-zwarte zaden doen zien.

Wij volgen thans het Noord-westelijke voetpad.

Een Garcinia mangoslana (VI A 6), die ons den heerlijken man-

gistan geeft, is de eerste, die wij hier opmerken en daarachter

den Nagasari — Mesua ferrea \k 14) met kleine, smalle blaadjes en

zeer hard hout.

Onmiddellijk daarnaast, links in ’t vak F., passeeren wij eenige

buitengewoon zware Urosligma-soorten, waaronder Urosligma [Ficus)

religiosum F 6, den Peepul van Britsch-Indië of boom van Boeddha,

die op Ceylon en in gansch Achler-Indië nimmer anders dan met den

grootsten eerbied wordt genaderd en dan ook in zulk een reuk van

heiligheid staat, dat zelfs de vorm der bladeren alleen mag geschilderd

of nagebootst worden op het huisraad of op de sieraden bestemd voor

de vorsten van bet land.

Rechts en links passeeren wij eene lange rij van Gulliferae: Garcinia,

Xanthochymus en Calophyllum-soorten waaronder den Njamplong —
Calophyllum Inophyllum C 132 — bekend om zijn fraaie kroon en

groote, glanzige, fijn-geaderde bladeren en om de olie die uit zijn zaden

kan worden geperst.

Garcinia Cambogia F 2 uit Ceylon, een verwante van den mangislan

uit wier vruchtschil even als bij deze, een gele, kleverige, harsachtige

stof te voorschijn komt, die als guttegom in den handel wordt gebracht,

alhoewel de beste guttegom gezegd wordt afkomstig te zijn van eene

andere plant uit deze familie: Slalagmiles ovalifoUum.



128

Aan de overzijde een Sycomorus uit Halmaheira, eene verwante

van de Ficus sycomora der oude Egyptenaren, uit de geschiedenis

wel bekend om hare heerlijke vruchten (vijgen) en het voortreffelijke

hout waaruit de kisten der Mummies werden gemaakt.

Wij genieten hier een oogenblik het gezicht op het paleis van den

Gouverneur-Generaal en den daartoe behoorenden hertenkamp, een

heerlijk park met uitgeslrekte, altijd malsche gazons, breede rijwegen

en fraaie boschpartijen, onder wier volle schaduw een menigte herten

en reeën vrolijk rondspringen. Een waringin van ongekenden om-

vang op een groot grastapijt, die met zijne wijd uitgespreide horizontale

takken een vijver belommert, trekt terstond onze volle aandacht en

bewondering. Verder ziende, krijgen wij ook de waringinlaan in ’t oog,

die van het park naar den groolen postweg voert ; eene laan die niet

tot het terrein van ’s Lands Plantentuin behoort en dan ook niet op

achterstaande kaart is aangegeven, maar die men wegens het zeldzaam

schouwspel, dat zij biedt toch in geen geval verzuimen mag te

gaan zien. Hier in deze prachtige, breede laan van fantastische en

hoogsischilderachtige hoornen, wier geweldige nagenoeg horizontaal

uilslaande lakken gestut worden door loodrecht naar beneden gaande

luchtworlels, die zelven weder op stammen gelijken, treft men er

enkele aan wier kronen een breedte van 150 voet bereiken en die

zich voordoen als stonden zij op 100 stelten. Hier krijgt men waarlijk

ook de overtuiging, dat de stoute phanlasie der schrijvers, die ons

meededen, dat men onder de schaduw van een enkelen boom een

leger zou kunnen opslaan toch niet zoo buitengewoon overdreven is,

als wij ons dit vroeger wel voorstelden.

Wij naderen thans den hoogen koepel, die ons het uitzicht geeft

op 'den langen bergketen van den Megamendoeng met Pangarango

en Gedeh in het Zuid-Ooslen ; op den Tjiliwong, die rustig voorlrolt

over zijn bed van rolsteenen; op het nieuwe terrein lusschen twee

armen der rivier, dat onlangs ten behoeve van ’s Lands Plantentuin

is onteigend geworden; op de malsche, zachtgroene sawahvelden aan

de overzijde en op de dicht begroeide helling van het terrein, dat

wij zooeven verlieten, met alle denkbare nuancen van groen af-

gebroken door wille en paarse bloemen van Lagcrstrocmia Rcginae
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en andere Lagerslroemia-soorten. Roepen deze veelvuldige kleurscha-

keeringen van groen, de lieflijke Europeesche zomertinten in onze

herinnering lerug, achter ons geeft de katapang— Terminalia Calappa —
ons de roode herfsttinten weder, die wij wegens de groote zeldzaam-

heid des te meer apprecieeren.

Wij vervolgen onze wandeling tusschen de rijke verzameling van

Dipterocarpaceae (Diplerocarpus, Shorea, Valica, Ilopea, Doona, Isoplera

etc), waaronder wij enkele hoornen willen aanwijzen, die uit een

technisch oogpunt van belang zijn als:

Isoplera Borneensis en Shorea aplera (VII C 7 en 9) beide boomen

die met Shorea slenoplera, die hier niet in den tuin voorkomt, de

moederplanten zijn van het Tangkawang-vel — Minjak langkawang—

,

een vet, dat jaarlijks in groote hoeveelheden van Pontianak en Bandjer-

massing naar Singapore wordt uitgevoerd, van waar het onder den

naam van vegelable tallow wordt verzonden naar Europa en Amerika.

Hier wordt het gebruikt voor de vervaardiging van waskaarsen, en —
naar men beweert — ook voor de fabricage van kunstboter.

BU Valica affinis (N°. 18) gaan wij van het voetpad, geplaveid met

ingeklopte steentjes af en loopen wij liever midden door het vak

VIII D om nog de Dryobalanops aromatica (37) te zoeken, die de

beroemde Baros-kamfer oplevert.

De Dryobalanops is een boom, die vooral in de omstreken van Baros —
residentie Tapanoelie der Padangsche Bovenlanden — veelvuldig inde

oorspronkelijke wouden wordt aangetroflen, van waar zij dan ook den

naam heeft gekregen van Baros-kamfer in tegenstelling van de Japansche,

Chineesche of Formosa-kamfer die afkomstig is van een gansch andere

boomsoort — Cinnamomum camphora — verwant aan den kaneelboom.

Behalve op Sumalra vindt men haar echter ook op Borneo’s Westkust

in de omstreken van Sintang en Sambas, op Riouw en in den Lingga-

Archipel. Het product — een slearopt — dat in speciale gangen en

kanalen wordt afgezet, waarvan er een midden door het merg verloopt,

staat vooral bij de Chineezen zeer boog aangeschreven. Zij riekt

aangenamer dan de Formosa-kamfer en is ook vaster en minder

vluchtig dan deze. De Chineezen stellen baar bizonder op prijs, en

schrijven daaraan geneeskrachtige eigenschappen toe, vooral bij oog-

9
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ziekten en gebruiken haar ook bij bet balsemen der lijken. In de

oorspronkelijke wouden vormt de Dryobalanops een reusachtigen stam

met zware wortellijsten. Omtrent de wijze van inzameling moet ik

verwijzen naar het hoofdstuk hierover voorkomende in de beschrijving

van den cultuurtuin.

Wij naderen thans de Euphorbiaccae eene zeer uilgebreide familie,

die een groot deel inneemt van het Noord-Westelijk gedeelte van

den tuin. Wij vinden haar in de vakken VIII E. F. H. en IX

A en C.

De eerste vertegenwoordigers, die op onze wandeling onze attentie

trekken, zijn de hoogstzonderling gebouwde Euphorbia antiquorum

(II 6), E. trigona (daarnaast) en E. Tirucalli (H 7) planten, die veel

eer aan Cactussen dan aan Euphorbiaceae doen denken. De heide

eerste hebben driekantige, vleezige, groene stengels en takken aan

de kanten gelobd of ingesneden en scherp gedoomd; E. Tirucalli

daarentegen heeft rolronde takken. Deze groene stengels hebben een

dubbele functie te vervullen, daar zij ook tevens assimilatie-organen

zijn en derhalve de rol der bladeren hebben overgenomen. Deze

laatste toch zijn zeer klein en vallen spoedig af en zijn derhalve geheel

ongeschikt om de gewichtige functie te vervullen, die hun bij andere

gewassen toekomt.

Euphorbia splendens, die hier dadelijk op volgt, is wegens hare

fraaie bloemen eenc zeer bekende plant uit de Europeesche serres.

Niet minder bekend, althans in de omstreken van Buitenzorg en

Batavia is de Mexikaansche Poincellia pulcherrina H 10 en 16 een

sierlijke struik waarvan de bladeren, die liet dichtst bij de bloemen

geplaatst zijn een vuurroode kleur bezitten, ongetwijfeld met de bedoeling

om daardoor reeds van verre de aandacht der insecten te vestigen

op de bloemen, die zelve een weinig in ’t oog vallende kleur bezitten.

Niet minder eigenaardig dan deze gekleurde bladen (die ons aan bet

witte kelkblad van Mussacnda en aan de groote ongeslachllijkc rand-

bloemen der Hortensia's en korenbloemen herinneren) zijn de groole

helder-geel gekleurde honigbakken op zij van de bloemen, die steeds

honig bevatten en een aantal mieren tot zich lokken.

De Poincellia wordt veelvuldig aangeplant. Haar melksap staat
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echter voor zeer vergiftig te hoek
,

even als dat van vele andere

planten uit deze familie.

Manihot Glaziovii (H 15) — een caoutchouc-produceerende Euphor-

beacea wier product in den handel bekend is onder den naam van

Ceara-rubber.

Jalropha mullifida (25) als sierplant gecultiveerd onder den naam

van Djarak-tjina. Iets verder komen wij aan de afdeeling der Croton’s

en Codiaeum’s, die weinige jaren geleden zulk een.verbazenden opgang

maakten over gansch Java, zoodat meermalen fabelachtige prijzen werden

betaald voor eene zeldzame soort of variëteit ; een handel, die aan den

Haarlemschen tulpenhandel van vroegere jaren denken deed.

Juist tegenover deze Croton’s in vak IX C passeeren wij een paar

krachtige exemplaren van Hura crepilans, een boom uit Suriname,

waarvan de vruchten met geweld en geraas openspringen en die

jaren geleden opzettelijk op Java werd aangeplant omdat zij een

middel zou bevatten tegen Lepra.

Langs de Acalypha’s gaande, met hare groote bladen en levendige

kleuren zijn wij thans genaderd tot de Noordelijke grens van den

tuin en keeren langs het voetpad, dat evenwijdig loopt aan den Tjili-

wong terug.

Aan de linkerhand passeeren wij eene lange rij van Eusideroxylon

Zwagerii, den beroemden ijzerhout-boom van Borneo, terwijl wij rechts,

derhalve in vak IX I), een zeer rijke collectie vinden van Lauracae,

die echter voor ’tmeerendeel den botanist meer belangstelling zullen

inboezemen dan den bezoeker, die van plantenkunde geene speciale

studie heeft gemaakt. Toch zijn ook hier wel eenige planten aan te

wijzen, die om het nut, dat daarvan getrokken wordt, de alge-

meene belangstelling overwaard zijn. Zoo vinden wij o. a. in de

onmiddelijke nabijheid van den eenvoudigen koepel, Cinnamomum Zeyla-

nicum VIII G (51) — kaijoe manis — den boom die ons de kaneel

levert en andere Cinnamomum-soorten, waarvan de bast als surrogaat

van kaneel wordt gebruikt. Verder Cinnamomum Culillawan, waarvan

het bekende geneesmiddel koelit lawan wordt verkregen en eindelijk

Cinnamomum Camphora (VIII G 44)— den Japanschen kamferboom —
reeds zoo even besproken.
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Aan de grens van vak G wordt onze attentie getrokken tot een

paar rijen Tjemaraboomen — Casuarineae — uil een botanisch oog-

punt beschouwd, uiterst interessante gewassen ; voor zoo ver bekend,

de eenige levende representanten van een geheel afzonderlijke klasse

van het plantenrijk, gelijkwaardig aan de twee bekende groote klassen,

die der één- en tweezaadlobbige gewassen.

Onder de Urticaceae en Cupuliferae, die thans volgen, wil ik alleen

de attentie vestigen op Arlocarpus inlegrifolia (VIII D 18 -22

den nangka-boom — Jackfruit — in talrijke culluurvariëleilen, een

zeer eigenaardigen en algemeen bekenden boom, die zijne vruchten,

welke dikwijls een enorm gewicht kunnen hebben, aan den stam

draagt; op Anlidesma Bunias (77) — woeni of boeni — ; Liqui-

dambar altingiana (71) — rassamala — die in de hoogere berg-

streken van VVest-Java tot de allerzwaarste woudreuzen behoort

en een uitnemend timmerhout geeft en op verschillende eiken —
Quercus spec. div. — en de kastanje — Caslanopsis argenlea (26)

—
sanientin.

Arlocarpus incisa — Timboel, Soekoen, Kloewi — vinden wij niet

ver van hier in het aangrenzend vak VII G 101 en 103. Deze laatste

is de ware broodboom, die even als Arlocarpus inlegrifolia— Nangka —
over alle Sunda-eilanden, de Molukken en de edanden der Stille

Zuidzee verspreid voorkomt en waarvan de vrucht het voornaamste

voedsel uil maakt der Zuidzee-eilanders.

Wij zijn thans genaderd lot de zware helling onder den hoogen

koepel, dien wij zooeven bezochten. Voor ons aan den voet der helling

stuiten wij op een groote vlakte, een woestijn van groole rivier-

steenen. Voorheen was ook dit gedeelte met hooge hoornen beplant,

maar ruim twintig jaar geleden werd dit in weinige oogenblikkcn

tijds door de hevig aangezwollen rivier met hoornen en al wegge-

slagen. Thans is het niet mogelijk dit terrein op nieuw in cultuur

te brengen. Alleen Cacteeën, bewoonsters van de gloeiend lieete, droge

pampas van Venezuela en Mexico, die in ’t geheel geen eischen schijnen

te stellen aan den bodem, nemen met dezen dorren en sleenigen grond

genoegen en worden hier sedert eenige jaren dan ook met succes

gecultiveerd.
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Wij gaan nu nog even naar boven langs het pad tusschen VII F

en E tot halverwege den koepel en nemen het rijk belommerde

voetpad tusschen VII E en D tot wij weder beneden komen hij de

badplaats. Het voetpad brengt ons in eene afdeeling, die wij den

Mangga-tuin zouden kunnen noemen in zooverre de vakken VII E

en A bijna uitsluitend worden ingenoraen door Mangifera’s in groote

verscheidenheid van soorten en cultuur-variëteiten. Hier vinden wij

de Mangifera indica (24, 26, 27, 28, 33, 42, 43, 44, 43, 48, 49, 30)

waartoe de heerlijkste mangga’s belmoren, die hier in deze streken

echter nimmer dien fijnen smaak krijgen en dien graad van volkomen-

heid bereiken als elders op Java; Mangifera laurina (3, 23, 34, 36,

38, 32); M. Kemanga — Mangga kemang — en M. foelida (7, 29)

Mangga ambatjang, daging, kawini, bumbum, etc.

Op de rijk belommerde en dicht beplante helling aan onze rechterzijde,

tegenover dit Manggavak derhalve, vinden wij onder een groot aantal

Lagerslroemia’s ook den sierlijk en rijk bloeienden Bongor of hoengoer

Lagerslroemia Reginae VII D (27, 49—52) en vele andere represen-

tanten uit de familie der Lylhranaceae en in ’t zelfde vak Averrhoa

Carambola (2, 5, 83) en Averrhoa Bilimbi (2) de bekende Blimbing

man is en Bliembing bessi — Oxalidaccae, — de eerste met heterostyl-

dimorphe en de andere met triraorphe bloemen en eindelijk daar

tegenover weder Bouea gandaria (B 61) — de gandaria of gendria;

Anacardium occidentale (B 69, 80) — djamboe-monjet — bekend om

zijn zonderlinge vruchten — apennoten — die op een peervormig en

vleezig geworden vruchtsleel zijn gezeten. Deze vruchtsteel wordt

door de bevolking gegeten, terwijl de eigenlijke vrucht als looi-

middel in Europa wordt ingevoerd. Bovendien levert de Anarcardiurn

occidentale nog eene gom ,
die bekend is als gonime d’Acajou

en die gezegd wordt de Arabische gom zeer nabij te komen in

eigenschappen.

Quassia amara (101) een zeer fraai bloeiende heester uit Suriname,

waaraan geneeskrachtige eigenschappen worden toegeschreven en Brucea

Sumalrana (102), de moederplant der Makassaarsche pitjes, die in

de inlandsche geneeskunde een groote rol spelen als middel tegen

dyssenterie.
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Laugs een reeks van Canarinm-soorten links en een ruime collectie

fraai-bloeiende Saurauja’s, Laplaccas, Gordonias en Schimas waaronder

Gordonia excelsa (VI C 7) — ki-sapi — en Schima Npronhac (91)
—

Poespa — bereiken wij de badplaats om van daar langs den grooten

rijweg naar de Kauarielaan terug te keeren.



ALPHABETISCHE LIJST

VAN

PLANTENNAMEN.

Aardbeziën 79.

Aardorchideën 99.

Abrus praecatorius 79, 95.

Acacia 80.

Acacia Farnesiana 91.

Acalypha 67, 151.

Achras sapota 125.

Acrocomia sclerocarpa 72.

Acrostichuni spicatum 102.

Adenanthera Pavonina 92.

Adiantum 99.

Aegle Marmelos 90.

Agave 71, 92.

Aglaia elliptica 89.

» odorata 89.

» odoratissiraa 89.

Albizzia 92.

Albizzia moluccana 92.

» saponaria 92.

» stipulata 92.

Allamanda 84.

Alpinia 72.

Alstonia scholaris 109.

Amherstia nobilis 88, 89, 94.

Amomum cardamomuin 72.

Anacardium occidentale 155.

Angiopteris 99.

Angrit 121.

Angsana 94.

Annatto 114.

Anona muricata 115.

» reticulata 115.

» squamosa 115.

Anonaceae 80, 85, 115, 116.

Antbocephalus cadamba 121.

» indicus 121.

Anthurium 88.

Anthurium pseudo-podophyllum 66.

Antiaris toxicaria 75, 85.

Antidesma Bunias 152.

Antigonum leptopus 85.

Antjar 75, 76.

Apocynaceae 84, 121.

Araliaceae 86.

Araucaria 70, 110.

Areca catechu 76.
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Aren 111.

Arenga obtusifolia 111.

» saccharifera 111.

Argyreia 85.

Aristolochia 77.

Arislolochia barbata 77.

» elegans 78.

» labiosa 78.

» nitida 78.

» ornithocepbala 78.

» ridicula 78.

Arnatto 114.

Aroideae 65, 95.

Arrow-root 72.

Artabotrys 80, 81, 116.

» Blumei 80.

» odoratissinus 80.

» suaveolens 80.

Artocarpus incisa 132.

» integrifolia 152.

Arundinaria stricta 82.

Assem 95.

Assem djawa 93.

Asclepiadaceae 84, 102.

Aspleniuni Nidus 102.

Atalantia 90.

Attalea macrocarpa 111.

» Quichire 106.

Aurantiaceae 88.

Averrhoa Bilimbi 155.

» carambola 133.

Baccaurea dulcis 118.

» racemosa 118.

Bactris major 71.

! Bamboe 71, 72.

Bamboe betong 72.

» woeloeng 72.

Barringtonia 112.

Batatas edulis 83.

Bataten 85.

Bauhinia 80.

Beaumontia 84.

Bekerplanten 81.

Benzoë 124.

Bertholetia excelsa 115.

Betel 85.

Bidjitan 89.

Bidji Tarateh 70.

Bignoniaceae 84, 86, 87.

Bintaroh 121.

» leutik 121.

Bixa Orellana 114.

Bliembing bessi 133.

» manis 133.

Bloempisang 72.

Boengoer 133.

Boeni 152.

Boevvab nonna 1 1 3.

» oepas 9 1

.

Bongor 133.

Boomvarens 99.

Borassus fabelliformis 112.

Bouea gandaria 155.

Bromelia 88.

Brownea capitella 89.

» grandiceps 89, 94.

Brucea Suraatrana 53.
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Bruguiera eriopetala 107, 108.

Bruidstranen (roode) 85.

» (witte) 83.

Cacteën 130, 132.

Caesalpinia 80.

» coriaria 86.

Calamus 77.

Calophyllum Inophyllum 127.

Calpicarpa 87.

Canarium 134.

» commune 65.

Canavallia gladiata 80.

Cannaceae 72.

Caoutchouc 96.

Caprifoliaceae 119.

Cardamom 72.

Carludovica atrovirens 107.

» palmata 107.

» pumila 107.

Caryophyllus aromaticus 113.

Cassia 90.

» calliantha 90.

» fistula 90.

» florida 90.

» glauca 90.

» javanica 90, 91.

» nodosa 90.

Castanopsis argenlea 132.

Casuarina 70.

Casuarineae 152.

Ceara-rubber 151.

Cecropia adenopus 118, 119.

» cyrtoslachya 118, 119.

Cedrela febrifuga 95.

» serrulata 94.

Cerbera lactaria 121.

» Odollam 121.

Chevelures 99.

Chrysalidocarpus lutescens 71.

Chrysobalanaceae 113.

Chrysophyllum cainito 123.

Cinnamomum camphora 129, 131.

» culitlawan 151.

» Zeylanicum 151.

Cissus 82.

Cilrus grandis. var. sarcodactylis

90.

» japonica 90.

» papaya 90.

Clausena 90.

Clerodendron 87.

Clianthus Binnendykii 79»

Coca-bladen 94.

Cocaine 94.

Coco-de-Mer 112.

Cocos nucifera 75, 111.

» oleracea 75.

Codiaeum 67, 130.

Coffea arabica 120.

» Bengalensis 120.

» densiflora 120.

» Liberica 120.

» Sundana 120.

Cola acuminata. 126

Compositae 86.

Coniferae 110.

Convolvulaceae 73, 85.
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Con volvulus 67, 85.

Cordiaceae 86.

Cordyline 92.

Corypha 70.

Corypha australis 105.

» Taliera 105.

» umbraculifera 105.

Couroupita guianensis 115.

Crescentia cuneifolia 86.

Croton 67, 130.

Cubeba officinalis 104.

Cupuliferae 132'.

Curcuma Ionga 72.

Cyathocalyx Zeylanicus 113.

Cycadaceae 71.

Cynometra 94.

» cauliflora 93.

Cyperus papyrus 109.

Cyphonaudra betacea 104.

Cyrtostachys Rendah 67, 107.

Dacrydium elatum 110.

Dadap 95.

Daemonorops 77.

Dagbdogh 110.

Dalima 113.

Dammar 110.

Damraara alba 71, 110,

Daoen saga 79.

Datiscaceae 116.

Davallia 102.

Dendrocalamus giganleus 72.

Derris 80.

Derwisch-boom 86.

Desraodium elegans 92.

» gyrans 92.

» latifolium 92.

» triquetrum 92.

» umbellatum 92.

Dialium indum 95.

Dieffenbachia 88.

Dillenia 116.

» aurea 116.

Dilleniaceae 116.

Diospyros embryopteris 124.

» Kaki 124.

» macrophylla 124.

» melanoxylon 124.

Dipterocarpaceae 1 29.

Dipterocarpus 118, 129.

» gracilis 126.

» Hasseltii 126.

» Spanogbei 97.

» trinervis 118.

Dischidia Raffïesiana 102.

Dissochaeta cyanocarpa 80.

Divi-divi 86.

Djamboe ajer 115.

» bidji 115.

» kloetoek 113.

» monjet 115.

» Samarang raerah 115.

» » poetih 115.

Djarak tjina 131.

Djati 86.

Djati wollanda 126.

Djeroek tangan 90.

Djoear 90.
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Doek 111.

Doekoe 89.

Doerian 12b, 126.

Dorabeya viburnifolia 124.

Doona 129.

Dracaena 67, 92.

Druiven 82.

Dryobalanops aromatica 129.

Duranta 67.

Durio Zibethinus 12b.

Dysoxylum ramiflorutn 89.

Ebbenhout 124.

Ebenaceae 123.

Eik 132.

Elaeis guineensis 71, 111.

Elettaria 72.

Entada scandens 93.

Eriodendron anfractuosum 124.

Erythrina 9b.

Erytroxyleae 9b.

Erythroxylum 94.

Erytroxylum bancanum 9b.

» Bolivianum 9b.

» Burmanicum 9b.

» Coca 94.

» Coca var. Spruceanum

9b.

» ecarinatura 9b.

» longestipulatum 9b.

Euphorbia antiquorum 150.

» splendens 130.

» Tirucalli 130.

» trigona 130.

Eupborbiaceae 118, 130, 151.

Eusideroxylon Zwagerii 131.

Evia borbonica 97.

Evonymus javanicus 97.

Fagraea 68, 8b, 102.

Fagraea imperialis 8b.

Fagraea littoralis 68.

» oxyphylla 70, 8b.

Faradaya papuana 82.

Feronia Elephantum 91.

Ficus (Urostigma) elaslica 118.

» Sycomora 128.

Flacourtia rukam 114.

» sapida 87, 114.

Flemingia strobulilera 92.

Foelie 117.

Fourcroya 92.

Frambozen 79.

Freycinetia 67, 85.

Gajam 114.

Gandaria 133.

Garcinia 127.

» cambogia 127.

» mangostana 127.

Gardenia 111.

Gardenia fïorida 120.

» Stanleyana 119.

« tubiflora 120.

Gatet 114.

Gebang 10b.

Gember 72.

Gemoetoe 111,
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Gempol 121.

Gendria 133.

Getah-pertja 121, 122.

Gigantochloa aspera 72.

» robusta 72.

Ginjeh 121

Glingem 114.

Globba 72.

Glycosnris 90.

Graelina asiatica 83.

» bracleata 83.

Gnetaceae 65.

Gnetum edule 71, 83.

Goedé 93.

Gomme d’Acajou 135.

Goniothalamus Tapis 116.

Gonocaryuni pyrifonne 97.

Gordonia excelsa 134.

Grammatophyllum speciosum 66,

99.

Granaatboom 1 1 5.

Guava 115.

Guazuma tomentosa 126.

Guttegom 127.

Guttiferae 127.

Gymnospermae 110.

Ilahapaan 92.

Hedychium 72.

Hernandia ovigera 116.

Hertshoormvaren 98.

Heteropteris 82.

Heynea fruticosa 96.

» Sumalrana 96.

Hibiscus rosa-sinensis 87.

» schizopetalus 87.

» tiliaceus 87.

Hippocrateaceae. 82

Hiptage 82.

Hoentjé 72.

Hopea 129.

Hortensia 150.

Hoya 84, 102.

Hura crepitans 151.

Hydnocarpus venenata 115.

Hydnopbytum montanum 105

Idjoh 111.

Indigo 84.

Injoek 111.

lnocarpus edulis 114.

Ipomoea 85.

Ipoinoca Nil 67.

» pes caprae 85.

Isonandra gutta 122.

Isoptera borneensis 129.

Ivoorpalm 106.

Jackfruit 152.

Jagera serrala 89.

Jambosa alba 113.

» vulgaris 115.

Jasminum 84.

Jasminum sambac 84.

Jatroplia mullilida 131.

Jecquirity 79.

Jujubes 96.
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Kadongdong 99, 100.

Kadongdong Ijoctjoek 97.

Kaempferia 72.

Kajoe gaboes 109.

» raanis 151.

» poetili 115.

Kakara parrang 80.

Kaki 124.

Kalabas 86.

Kamfer-Baros 129.

» -Chineescbe 129.

» -Formosa 129.

» -Japanscbe 129, 131.

Kamoening 90.

Kanarie 65.

Kapoendoeng 118.

Kapok 124.

Karet 96.

Kasoemba 114.

Kastanje 132.

Katapang 129.

Katja-piring 120.

Katjapi 89.

Kawista 91.

Kembang dedesh 88.

» manlega 121.

» sapatoe 87.

Keminjan 124.

Kiara boenoet 95.

» pajong 95.

Kigelia pinnata 86.

Ki-koweh 124.

Kino 94.

Kipajong 90.

Ki-rapat 114.

Ki-sapi 134.

Ki-tjiauw 110.

Klappa-laut 112.

Klapperboom 75.

Kloewie 152.

Koenjit 72.

Koepoe-koepoe 80.

Koerandji 93.

Koffie 120.

Kokosan 89.

Kola 126.

Koneng 72.

Koningspalm 71.

Kool Banda 109.

Korlhalsia 77.

Krandji 93.

Kumquat 90.

Kwas 79.

Laban 86.

Lagerstroemia Beginae 128, 133.

Lahia kutejensis 126.

Landolphia 84.

Langkab 111.

Lansium domesticum 89.

Lantana 82.

Laplacea 154.

Latania borbonica 111.

» commersonii 111.

® glauca 72.

Lauraceae 151.

Leeaceae 86.

Legen 111.
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\ Legurainosae 79, 88.

Leucaena glauca 92.

Leuconolis 84.

Lingoa batoe 94.

» -hout 94.

» kastoerie 94.

Liquidambar altingiana 132.

Livistona 73, 86.

Livistona Mauritiana 74.

» rotundifolia 72.

Lobi-lobi 114.

Lodoicea Sechellarum 112.

Loganiaceae 63, 68, 83, 93.

Lontar 112.

Lotus-bloem 70.

Lycopodium 88, 101.

» scandens. 97.

» pinnatifidum 97.

Lythrariaceae 133.

Maba ebenus 124.

Magnoliaceae 114.

Mahagonie-hout 94.

Makassaarsche pitjes 133.

Malpighiaceae 82.

Malvaceae 86, 87.

Mangga arabatjang 133.

» bumbura 133.

» daging 153.

» kawini 133.

» kemang 135.

Mangifera foetida 135.

» indica 135.

» kemanga 1 33.

' Mangifera Iaurina 133.

Mangistan 127.

Mangrove 108.

Manihot Glaziovii 131.

Maniltoa gemmipara 93, 94.

Maranta indica 72.

Marattia 99.

Marsdcnia linctoria 84.

Martinezia caryotaefolia 75.

» erosa 75.

Marumia 80.

Medinella Teysraanii 80.

Melaleuca cajeputi 113.

» leucodendron 1 1 3.

Melastomaceae 80, 102.

Melati 84.

Melia arguta 89.

» candollei 94.

Meliaceae 88, 89.

Meliosma 96.

Menisperniaceae 80, 81.

Menleng 118.

Mesua ferrea 127.

Melroxylon elatum 111.

» longispinuni 1 1 2.

» Rumpbii 112.

» Sagus 112.

Michelia chainpaca 114.

Mirausops Elengi 123.

» Kauki 125.

Minjak Tengkavvang 129.

Minjan 124.

Monstera deliciosa 66.

Morinda cilrifolia 120.
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Morinda citrifolia var. bracteata

120 .

Mucuna 79.

Miirraya exolica 90

» Saraatrana 90.

Musa 70.

Musa ClifFortiana 72.

» coccinea 72.

» enseta 72.

» sapientum 72.

Musaceae 72.

Mussaenda 84, 119, 130.

Myristica fragrans 71, 117.

» Horsfieldii 117.

Myristicaceae 117.

Myrmecodia tuberosa 103.

Myrlaceae 112.

Nagasari 91.

Nam-nam 95.

Nangka 132.

Napoleona Heudelotii 124.

Nauclea 111.

Nauclea grandifolia 121.

» lanceolata 121.

Nelumbium speciosura 70.

Nepen Ihes 81, 102.

Nepheliura 66.

Nepbelium altisimum 96.

» lappaceum 117.

» mutabile 117.

Nerium odorum 121.

Niboeng 111.

Nipa fruticans 106.

Njamplong 127.

Nootmuskaat 71, 117.

Nupbar 96.

Nyctanthes arbor tristis 121.

Nymphaea 96.

Octomeles sumatrana 116.

Oebie djawa 83.

Oepas licute 85.

Oncosperma filamenlosa 111.

» horrida 111.

Orcbideae 66, 91, 99, 102.

Oreodoxa oleracea 74, 111.

» Regia 71, 74, 111.

Orleans 114.

Oxalidaceae 155.

Pagne de Madagascar 75.

Palaquium Bornense 122, 125.

» gutta 122, 123.

» oblongifolium 122, 123.

» Treubii 122, 125.

» Treubii var. parvifolium

123.

Palma Real 71.

Palmen 105, 106, 107, 111.

Palmwijn 111.

Palmyra 112.

Panamahoeden 107.

Pandanaceae 67, 85, 100, 101, 107.

Pandanus furcatus 101.

» labyrinthicus 101.

» odoratissimus 101.

Pangi 114.
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Pangium 114, 115.

Papenmuis 97.

Papyrusplan t 109.

Para-noten 113.

Parkia Roxburgbii 93.

Parmenliera cerifera 87.

Passiflora 88.

Pavella 111.

Payena Leerii 122.

Peepul 127.

Peteh 93.

Peteh Ceylon 92.

» Tjina 92.

Petraea volubilis 82.

Peuteuj 95.

Pharbitis 85.

Philodendron melanochrysum 6G.

Phoenicophorium Sechellarum 74.

Phoenix dactylifera 111.

» sylvestris 106.

Pholidocarpus Ihur 76.

Pbragmiles 67.

Pbyllartbron comorense 86.

Pbytelephas macrocarpa 106.

Pierardia 118.

Pinang 76.

Pinang bajas 111.

» bajé 111.

> (roode) 67, 107.

Pinus Merkusii 110.

Pisang 72.

» ajer 70.

» kipas 70.

Pisonia alba 109.

Pisonia excelsa 110.

» sylvestris 1 1 0.

Pithecolobium Saniman 92.

Pitjoeng 114.

Plalycerium alcicorne 98.

» bilorme 98.

» grande 98.

Plumeria acutifolia 99.

Podocarpus 110.

Poelassan 117.

Poespa 154.

Poetjoeng 114.

Poincettia pulcherrima 130.

Polyallhia lilloralis 116.

Polygalacea 91.

Polygonaceae 85.

Polypodium acrostichoïdes 102.

» adnascens 102.

» Linnaei 97.

» nummularifolium 102.

» quercil'olium 97.

Poppe pauma 90.

Porana volubilis 85.

Pothos aurea 66.

Premna parasitica 86.

Psidium guajava 115.

Psilotum triquelrum 102.

Pterocarpus 94.

Plerocarpus indicus 94.

» saxatilis 94.

Pterospermuin acerifolium 125.

» semisagiüatum 125.

» suberifolium 125.

Ptycbosperma elegans 71, 76.
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Punica granatum 113.

Quassia amara 133.

Quercus 86, 97.

Quercus glaberrima 86.

» platycarpa 97.

» pseudo-moluccana 97.

» spicata 97.

Rabana 75.

Ramboetan 66, 117.

Randia 111.

Randoe 124.

Rapliia ruffia 74.

Rarak 118.

Rasaraala 152.

Ravenala Madagascariensis 70.

Rhizophoren 108, 112.

Roekem 114.

Roeslpalui 74.

Rokan 114.

Rotan 77, 78.

Rubiaccae 84, 111, 120.

Rubus 79.

Rutaceae 90.

Sabal Palmetto 106.

Sadeng 72.

Saga 79, 93.

Sago 111.

Sagopalm 111.

Sagueer 111.

Salacia 82.

Salak 107.

Sambodja 99.

Sambucus javanica 104.

» nigra 104.

Sanchezia nobilis 104.

Sandelhout 114.

Sandoricum indicum 89.

» nervosum 89.

Sanientin 152.

Santalum album 114.

Sapindaceae 118.

Sapindus Rarak 118.

» trifoliatus 118.

Sapodilla 123.

Sapolaceae 121, 123, 124.

Saraca declinata 88.

» indica 88.

Sari-gading 121.

Sarracenia 102.

Saurauja 134.

Sawoe 123.

Sawoe manilla 123.

Scepasma buxifolia 89.

Schima Noronhae 154.

Schizolobium excelsum 90.

Schoutenia ovata 125.

Scitaminaceae 72.

Selaginella 88.

Sempoer 117.

Sentoel 89.

Sering (indische) 82.

Shorea 129.

Shorea aptera 129.

» stenoptera 129.

Sirikaja 113.

10
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Soekoen 152.

Soempoer 117.

Soerian 94.

Soewalen 112.

Solanaceae 87.

Solanum 87.

Solandra grandiflora 83.

Sonneratia acida 108.

Sono-liout 94.

Sophora loraentosa 91.

Sparattospermum lithontriplicum

87.

Spatbodea carapanulata 87.

Stalagraitcs ovalifolium 127.

Star-apple 123.

Stelechocarpus Buraliol 116.

Sterculia acuminata 126.

» colorata 126.

Strophanthus 84.

Strychnos nux vomica 85, 92.

» ïieute 85.

Styrax Benzoïn 124.

Suiker 111.

Swietenia Mabagoni 94.

Sycomorus 128.

Tabernaemontana coronaria 121.

-> floribunda 121.

» gracilis 121.

Tacsonia 88.

Talauma candolleï 114.

Tamarindus indicus 93.

Tandjong 123.

Tanghinia venenilera 121.

1 Tangkawang 129.

' Tapoes 72.

Taraktogenos Blumei 114.

Tarateh 70.

. Tectona grandis 86.

» Hamiltoniana 86.

Terminalia Catappa 129.

Tetraineles nudiflora 116.

Theobroma cacao 126.

Thevetia neriifolia 121.

Thrinax 111.

Thunbergia 85.

Thunbergia grandillora 67, 8

Tiraboel 152.

Tjakratjikri 89.

Tjampaka 114.

Tjampaka Ceylon 117.

» gondok 114.

Tjangkoedoe 121.

Tjantjiroltan 121.

Tjarioe 95.

Tjemara 132.

Tjenkeh 115.

Tjinteh 82.

|

Tjoelan 89.

! Tjoentjoen wangi 114.

Tjoklat 126.

Toewak 111.

Travellers-tree 70.

Triphasia 90.

Tristellateia 82.

Uncaria gambir 84.

Unona cleistogama 1 1 6.
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Unona dasymaschala 11G.

Urostigma elasticuni 93, 96.

» giganteum 93.

» glabellura 93.

» religiosum 127.

Urticaceae 132.

Varens 88.

Vatica 129.

» affinis 129.

Vegetable tallow 129.

Verbenaceae 86.

Virburnum sundaicum 119.

Victoria regia 70.

Visch-vergift 80.

Vitex pubescens 86.

Vitis 82.

Walikoekoen 125.

Waringin 128.

Waroe 87.

Wasbloemen 84, 102.

Willughbeia 84.

Wood-apple-tree 91.

Wormia 117.

Wormia subsessilis 117.

Xanthochymus 127.

Xanthophyllum vitellinum 9

Yucca 67, 92.

Zalacca edulis 107, 111.

» wallichiana 107.

Zingiber officinale 72.

Zizyphus jujuba 96.

» vulgaris 96.

Zuurzak 115.

1, 96.





LIJST DER FAMILIES EN GESLACHTEN

VAN

N I E T-K RUIDACHTIGE GEWASSEN
IN DEN

BOTANISCHEN TUIN.





LIJST DER FAMILIES EN GESLACHTEN

VAN

NIET-KRUIDACHTIGE GEWASSEN

X.

VOLGENS DE VAKKEN OP NEVENSGAANDE KAART

GERANGSCHIKT.

I A.

Legiimiiiosac.

Pterocarpus L.

I B.

Legiiniiiiosae.

Dalbergia L. f.

Pterocarpus L.

Lonchocarpus H. B. et K.

Ormosia Jack.

Myroxylon L. f.

Bauhinia L.

Saraca L.

Crudia Schreb.

Sindora Miq.

Erythrophlaeum Afzei.

Parkia R. Br.

Entada Adans.

Adenanthera L.

Albizzia Durazz.

Pithecolobiura Mart.

Inga Willd.

I c.

Legmtiinosac.
Tephrosia Pers.

Milletia W. et A.

Sesbania Pers.

Dalbergia L. f.

(*) Onder controle van Dr. W. Bukck samengesteld door den Heer J. J. Smith Jr.

Met vette letters zijn aangegeven die families, welke in de vakken thuis hooren, cursief

met welke dat niet het geval is.

De vakken met klimplanten zijn met een * geteekend.



Cenlrolobiura Benlh.

Lonchocarpas H. B el K.

Pongamia Vent.

Cassia L.

Leucaena Benlh.

Acacia Willil.

Calliandra Benlh.

Albizzia Durazz.

Pithecolobium Marl.

Connaraceae.

Connarus L.

Loganiaceae.

Strychnos L.

I D.

Leguminosae.
Tephrosia Pers.

Millelia W. et A.

Ormocarpum P. B.

Desmodium Desv.

Erythrina L.

Flemingia Roxb.

Dalbergia L.

Derris Lom*.

Pongamia Vent.

Virgilia Lam.

Sophora L.

Inga Willd.

I E.

Leguiiiii

Erythrina L.

Tamarindus L

I F.

Legnminosae.
Erythrina L.

Dalbergia L.

Dialium L.

Bauhinia L.

Tamarindus L.

Hymenaea L.

Cynometra L.

Acacia Willd.

I G.

lloringa(*cac.

Moringa Juss.

Le^iiniino§ae.

Erythrina L.

Bulea Roxb.

Barklya F. Muil.

Gledilscbia L.

Bauhinia L.

Copaifera L.

Telrapleura Bentli.

I H.

Lcgiimino§ac.
Calliandra Benlh.

Acacia Willd.

Inga Willd.

sae.
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I I.

Legiimiiiosae.

Machaerium Pers.

Centrolobium Benlli.

Pericopsis Thw.

Barklya F. Miill.

Caesalpinia L.

Poinciana L.

Cassia L.

Bauhinia L.

Brownea Jacq.

Amherstia Wall.

Humboldtia Vabl.

Macrolobium Schreb.

Afzelia Sm.

Peltopborum Vog.

Saraca L.

Crudia Schreb.

Cynomelra L.

Maniltoa Schelf.

Serianthes Bentb.

I J.

liCgiiiiiinosac.

Cassia L.

Macrolobium Schreb.

Pahudia Miq.

Afzelia Sm.

I K.

L(‘i;iiiiiiiio§ae.

Machaerium Pers.

Adenanlbera L.

Prosopis L.

Leucaena Bentb.

Acacia Willd.

Calliandra Bentb.

Albizzia Durazz.

Serianthes Bentb.

Inga Willd.

Anonaccae.

Stelechocarpus BI.

Polygalaccae.

Xanthophyllum Roxb.

Dipterocarpaceae.

Vatica L.

Tiliaceae.

Grewia L.

Ebenacene.

Maba Forst.'

Laurimiceae.

Cryplocarya R. Br.

Musaceae.

Ravenala Adans.

I L.

Legiiminosae.
Indigofera L.

Milletia W. et A.

Ormocarpum P. B.

Andira Lam.

Castanospermum A. Cunn

Caesalpinia L.
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Haematoxylon L.

Acrocarpus W. et A.

Schizolobium Vog.

Cassia L.

Peltophorum Vog.

Sindora Miq.

II A.

Amaryllidaccae.
Agave L.

Fourcroya Schalt.

Eiiliaceae.

Yucca L.

Dracaena L.

Cordyline Comm.

Nolina Mchx.

l*an«laiiaccae.

Pandanus L. f.

II B.

Liliaceac.

Dracaena L.

Cordyline Comm.

II c.

Liliaceae.

Dracaena L.

Cordyline Comm.

Paiidanaceac.
Pandanus L. f.

Connaraceae,

Rourea Aubl.

Cypevaceae.

Scripodendron Zipp.

II D.

Paiidanaccae.
i Pandanus L. f.

Rhamnaceae.

Zizyphus Juss.

II E.

Cycadaccac.
Cycas L.

Bowenia Hook.

Dioon Lindl.

Encephalartos Lehm.

Macrozamia Miq.

Ceratozamia Brongn.

Zamia L.

Meliaceae.

Amoora Rxb.

Myrtnceae.

Barringtonia Forst.

Rubiaceae.

Bobea Gaud.

Roraginaceae.

Cordia L.

Pandannceae.

Pandanus L. f.

A roideae.

Zamioculcas Schott.

Cyperaceae.
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Scirpodendron Zipp. Ilydnocarpus Gartn

.

Diplerocarpaceae.

II F. Ancistrocladus Wall.

Olacaceae.

I'alnmc. Gonocaryum Miq.

Areca L. Sapindnceae.

Aclinorhytis Wendl. et Dr. Myrlaceae.

Ptychosperma Labill. Eucalyptus L’Hér.

Calyptrocalyx BI. Rubiaceae.

Caryota L. Hymenodictyon Wall.

Orania Zipp. Oleaceae.

Phoenix L. Olea L.

Corypha L. Laurinaceae.

Licuala Wurmb. Dehaasia BI.

Livistona K. Br. Proleaceae.

Bactris Jacq. Thrjmelaeaceae.

Phytelephas R et P.

Laurinaceae.

Gyrinops Gartn.

Cinnamomum BI. II I.

II G. Orchidaccae.
Tiliaceae.

Palmac. Elaeocarpus L.

Wallichia Roxb. Rubiaceae.

Caryota L.

Areca L.

Nauclea L.

Phoenix L. ii j.

II H. Palmac.
Areca L.

Orchidaccae. Ptychosperma Labill.

Krumcliaceac. Arenga Labill.

Filices. Orania Zipp.

Bixaceae. Sabal Adans.
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Licuala Wurrah.

Livistona R. Br.

INipa Wurmb.

Cycla ii i liaceae

.

Carludovica R. et P.

Cyclantbus Poil.

Leguminosae.

Erylhrina L.

II K.

Filices.

Polygalaceae.

Xanthophyllmn Roxb.

Diplerocarpaccae.

Dipterocarpus Gartn.

Hurseraccae.

Canarium L.

Myrtaceae.

Barringtonia Forst.

Verbenaceae.

Vitex L.

II L.

llroiiicliaccac.

II M.

Orelii «laceae.

II N.

IBroiiicliaccac.

|

Filiees.

Fycopodiaceae.

II O.

Fa in. «liv.

n p.

Aroideae.
Fa in. «liv.

III A.

llcliaceae.

Swietenia L.

Chukrasia A. Juss.
I

Cedrela L.

Chloroxylon DG.

Flindersia R. Br.

III B.

lleliaeeae.

Melia L.

Azadirachla A. Juss.

Sandoricum Rurapli.

Dysoxylum BI.

Chisoclieton BI.

Amoora Roxb.

Lansiuin Rumpb.

Aglaia Lour.

Walsura Roxb.

Trichilia L.
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Cedrela L.

Sapindaceae.

Paranephelium Miq.

Proleaceae.

Helicia Lour.

III c.

lleliaceae.

Melia L.

Sandoricum Rumph.

Dysoxylum BI.

Chisocheton BI.

Amoora Roxb.

Lansium Rumph.

Aglaia Lour.

Heynea Roxb.

Flindersia R. Br.

Sapindaceae.
Glenniea H. f.

Schleichera Willd.

Blighea Kön.

Euphorbiaceae.

Phyllanthus L.

Hemicyclia W. et A.

Proton L.

Trewia L.

III D.

lleliaceae.

Aglaia Lour.

Walsura Roxb.

Flindersia R. Br.

Sapindaceae.

Jagera BI.

Euphorbiaceae.

Phyllanthus BI.

Trewia L.

Gelonium Roxb.

Pimeleodendron Hassk.

III E.

lleliaceae.

Dysoxylum BI.

Amoora Roxb.

Owenia F. Mixll.

Lansium Rumph.

Aglaia Lour.

Heynea Roxb.

Sapindaceae.
Sapindus L.

Erioglossum BI.

Xerospermum BI.

Nephelium L.

Cupania L.

Toechima Radlk.

Simarubaceae.

Ailanlhus Dess.

Anacardiaceae.

Dracontomelum BI.

Euphorbiaceae.

Euphorbia L.

Nanopelalum Hassk.

Joannesia Yell.

Crolon L.
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Claoxylon A. Juss.

Mallotus Lour.

Macaranga Thou.

Stillingia L

Xanthopliyllum Roxb.

RuGieeae.
Glycosmis Corr.

Clausena L.

III F.
Alalantia Corr.

Citrus L.

Itutaceae.

Ravenia Yell.

Glycosmis Colt.

Microraelum BI.

Triphasia Lour.

Limonia L.

Murraya L.

Clausena L.

Atalantia Corr.

Citrus L.

Bixaceae.

Ryparosa BI.

Simarubaceae.

Picraena Sw.

Meliaceae.

Aglaia Lour.

Sapindaceae.

Cupania L.

Leguminosae.

Andira Lam.

Samydaceae.

Casearia Jacq.

Euphorbiaceae.

Baccaurea Lour.

Manihot Adans.

Feronia Corr.

Aegle Corr.

Olacaceac.
Strombosia BI.

Stemonurus BI.

Gomphandra Wall.

Gonocaryum Miq.

Platea BI.

Gelastrinaceae.
Evonymus L.

Catha Forst.

Pleurostylia W. et A.

Celaslrus L.

Kurrimia Wall.

Elaeodendron Jacq.

llicaceae.

Ilex L.

llippoeratcnecae
Salacia L.

Sipbonodon Grifb

Rhamnaceae.
Zizyphus Juss.

Rhamnus L.

Colubrina L. C. Ricb.

Alphitonia Reiss.

III G.
Cornaccae.
Mastixia BI.

Polygalaeeae. Euphorbiaceae.
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Gelonium Rox!>.

Urlicaceae.

Trema Lour.

III H.

Kapindaceao.
Xerospermum BI.

Nephelium L.

Harpullia Roxb.

Meliaceae.

Azadirachta A. Juss.

III I.

Sapindaoeac.
Sapimlus L.

Deinbollia Sch. et Tb.

Aphania BI.

Scbleichera Willd.

Euphoria Comm.

Xerospermum BI.

Nephelium L.

Stadmannia Lam.

Cupania L.

Matayba Aubl.

Diploglottis H. f.

Mischocarpus BI.

Paranephelium Miq.

Harpullia Roxb.

Bixaceae.

Hydnocarpus Gartn.

Dipterocarpaceae.

Diplerocarpus Gart.

Slerculiaceae.

Tarrielia BI.

Burseraceae.

Filicium Thw.

Combretaceae.

Terminalia L.

Thymelaeaceae.

Gonystylis T. et B.

Euphorbiaceae.

Baccaurea Lour.

Urlicaceae.

Ficus L.

Cecropia L.

III J.

Sapindaceae.
Sapindus L.

Erioglossum BI.

Aphania BI.

Hebecoccus Radlk.

Lepisanthes BI.

Otophora BI.

Scbleichera Willd.

Nephelium L.

Pometia Forst.

Guioa Cav.

Mischocarpus BI.

Paranephelium Miq.

Harpullia Roxb.

Sabiaceao.
Meliosma BI.

Meliaceae.

Dysoxylum BI.
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Euphorbiaceae.

Baccaurea Lour.

Urlicaceae.

Ficus L.

Artocarpus Forst.

III K.

Linaccac.
Erylhroxylon L.

lliilpi^liiacrao.

Malpighia L.

Galphimia Cav.

iapiiulaceae.
Allophylus L.

Lepisanthes BI.

Pometia Forst.

Cupania L.

Guioa Cav.

Jagera BI.

Harpullia Boxb.

Aceraeeac.
Acer L.

III L.

Pittosporaccac.
Pittosporum Banks.

Hymenosporum F. Müll.

Sta plivleaeeae.
Turpinia Vent.

Capi*i(»lia<*oae.

Viburnum L.

Hiiliiaceae.

Hyinenodictyon Wall.

Exostemma Bieb.

Fernelia Coinm.

Hypobalbrum BI.

Petunga DG.

Bobea Gaud.

Timonius Bumpb.

Pleclronia L.

Coffea L.

Psychotria L.

Palicourea Aubl.

Chasalia Comm.

Uragoga L.

Eriostoma Boiv.

Coiiipositae.

Vernonia Schreb.

Eupatorium L.

Conyza Less.

Stifftia Mik.

€*oo tic iiiaeeae

.

Scaevola L.

Tiliaceae.

Elaeocarpus L.

Urlicaceae.

Celtis L.

Streblus Lour.

Cupuliferae.

Quercus L.

III M.

Sapintlaceae.
Dodonaea L.

iabiaeeae.
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Meliosma BI.

Rosaceae.

Photinia Lindl.

IV A.

Oleaceae.
Nyctanthes L.

Fraxinus L.

Chionantbus L.

Linociera Sw.

Noronhia Sladm.

Olea L.

Liguslrum L.

iiliocyiiaoeae.

Allamanda L.

Kickxia BI.

Carissa L.

Rauwolfia L.

Hunteria Boxb.

Thevetia L

Cerbera L.

Pseudochrosia BI.

Ocbrosia L.

Neuburgia BI.

Kopsia BI.

Cameraria L.

Plumeria L.

Alstonia R. Br.

Voacanga Thou.

Tabernaemonlana L.

Wrightia R. Br.

Nerium L.

Ecbites L.

Loganiaceae.
Fagraea Thunb.

Geniosloraa Forst.

Nicodemia Ten.

Strycbnos L.

Bixaceae.

Hydnocarpus Gartn.

Sapindaceae.

Leyuminosae.

Verbenaceae.

Premna L.

Vitex L.

Rubiaceae.

Scypboslachys Thw.

Euphorbiaceae.

IV B.

iapotaceae.
Lucuma Molina.

Acbras L.

Sideroxylum L.

Mirausops L.

Palaquium Blanco.

Burckella Pierre.

Isonandra Wight.

Payena A. D. C.

SchefFerella Pierre.

IV c.

IWyi'siuaceae.
Maesa Forst.

Myrsine L.

11
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Ardisia Sw.

Theophrasta Juss.

Clavya R. et P.

Jacquinia L.

Sapolaceae.
Chrysophyllum L.

Sideroxylum L.

Mimusops L.

Palaquium Blanco.

Bassia L.

Isonandra Wight.

Payena A. DC.

Ebenaceae.
Diospyros L.

Magnoliaceae.

Magnolia L.

Ochnaceae.

Cespedesia Goudot.

Euphorbiaceae.

Excoecaria L.

IV D.

Yaceiniaecae.
Vaccinium L.

Ericaceae.
Rliododendron L.

Sapotaceae.
Chrysophyllum L.

Sideroxylum L.

Mimusops L.

Imbricaria Comm.

Palaquium Blanco.

Bassia L.

Isonandra Wight.

Payena A. DC.

Ebenaeeao.
Maba Forst.

Diospyros L.

Styraceae.
Symplocos L.

Styrax L.

Anonaceae.

Goniothalamus BI.

Myrlaceae.

Napoleona P. B.

IV E.

Rubiaceae.
Sarcocephalus Afz.

Anthocephalus Rich.

Nauclea L.

Hymenodictyon.

Coutarea Aubl.

Rondeletia L.

Wendlandia Bartl.

Greenia W. et A.

Mussaenda L.

Posoqueria Aubl.

Randia L.

Gardenia L.

Oxyantbus DC.

Petunga DC.

Scypboslachys Thw.

Diplospora DC.

Guettarda L.

Bobea Gaud.
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Timonius Rumpli.

Cliomelia Jacq.

Plectronia L.

Vangueria Juss.

Coflea L.

Morinda L.

Psychotria BI.

Saprosma BI.

Hamiltonia Roxb.

Apocynareae.

Tabernaemontaua L.

IV F.

llagnoliaceae.
Talauma Juss.

Magnolia L.

Manglietia L.

Michelia L.

Capiiaritlaceae.

Niebuhria l)C.

Gapparis L.

Crataeva L.

Viwlariaeeae.
Alsodeia Thou.

Bixaeeae.
Cochlospermum Kth.

Bixa L.

Scolopia Schreb.

Erythrospermuin Lam.

Flacourtia Comm.

Pangium Reinw.

Gynocardia R. Br.

Trichadenia Tbw.

Taraktogenos Hassk.

Hydnocarpus Gartn.

Linaeeae.
Ixionanthes Jack.

§aiuy«1accae

.

Casearia Jacq.

Homalium Jacq.

Datiscaceae.
Tetrameles R. Br.

Octomeles Miq.

iloiiiniiaceae.

Kibara Endl.

Santalaceae.
Santalum L.

Anonaceae.

Tilliaceae.

Echinocarpus BI.

Lequminosae.

Inocarpus Forst.

Combrelaceae.

Gyrocarpus Jacq.

Rubiaceae.

Nauclea L.

Laurinaceae.

Hernandia L.

Proleaceae.

Helicia Lour.

Stenocarpus R. Br.

Thymelaeaceae.

Phaleria Jack.

IV G.

Dilleniaceae.
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Srhumacheria Vahl.

Wormia Rollb.

Dillenia L.

iiionai'ene.

Stelecliocarpus BI.

Uvaria L.

Guatteria R. et P.

Cananga Rumph.

Unona L. f.

Polyallhia BI.

Ararocarpus Schelf.

Anaxagorea St. Hil.

Popowia Endl.

Goniolhalaimis BI.

Milrephora BI.

Marsypopetalum Scheff.

Anona L.

Xylopia L.

Miliusa Lesch.

Saccopetalura Benn.

Orophea BI.

Alphonsea H. f. et T.

Eupomalia R. Br.

llyristicaceae.

Myrislica L.

Ebemceae.

Diospyros L.

IV H.

lnoiia<‘eae.

Uvaria L.

Guatleria R. el P.

Cyalhocalyx Champ.

Unona L. f.

Monocarpia Miq.

Polyallhia BI.

Milrephora BI.

Anona L.

Hahzelia H. f. et T.

Saccopetalum Benn.

Orophea BI.

Alphonsea H. f. et T.

11e ii isp<k
ï’ina<»ea4N

Cocculus DC.

Rosaceae.
Parinarium Juss.

Prunus L.

Pygeuin Gartn.

Photinia Lindl.

Raphiolepis Lindl.

Myristicaceae.

Myrislica L.

Ebenaceae.

Diospyros L.

IV I.

llalvaoeae.

Kydia Roxb.

Hihiscus L.

Pachira Aubl.

Bonibax L.

Eriodendron DC.

Cullenia Wight.

Durio L. f.

Lab ia Hassk.

Sterc*uliaoeae.
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Sterculia L.

Tarrietia BI.

Heritiera Dryand.

Kleinhovia L.

Helicteres D.

Pterosperraum Schreb.

Eriolaena DC.

Dombeya Cav.

Melochia L.

Abroma Jacq.

Tbeobroma L.

Guazuma Pluin.

Commersonia Forst.

Tiliaceae.

Pentace Hassk.

Pilyranthe Thw.

Berrya Roxb.

Erinocarpus Nimmo.

Scboutenia Kortb.

mrsinaceae.
Ardisia Sw.

Ebenaceae.
Maba Forst.

Diospyros L.

Diplerocarpaceae.

Dipterocarpus Gartn.

V A.

Myrtaceae.
Gallislenaon R. Br.

Leptospermum Forst.

Melaleuca L.

Eucalyptus L’Hér,

Psidium L.

Eugenia L.

Gustavia L.

Couroupita Aubl.

Berthollelia H. et B.

Lecythis L.

Grias L.

Barringlonia Forst.

Plancbonia BI.

Careya Roxb.

llelastoinaccae.

Kibessia DC.

Memecylon L.

Lythrariaceae.

Punica L.

Palmae.

Plychosperraa Labill.

Orania Zipp.

Astrocaryum G. W. ftley.

Attalea H. B. K.

V B.

Slyrtaceae.
Leptospermum Forst.

Melaleuca L.

Eucalyptus L’Hér.

Tristania R. Br.

Metrosideros Banks.

Psidium L.

Rhodomyrtus DC.

Rbodamnia Jacq.

Decaspermum Forst.

Pimenta Lindl,
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Eugenia L.

llclastoiiiaccac.

Miconia R. et P.

Memecylon L.

Scropliiilarinca.

Physocalyx Polil.

Palmae.

Oreodoxa Willd.

Dypsis Nor.

Caryota L.

Marlinesia R. ct P.

Pandanaceae.

Pandanus L. f.

y c.

llyrtaceae»

Syncarpia Ten.

Eugenia L.

llelastoiiiaccac.

Memecylon L.

Diplerocarpaceae.

Vatica L.

Hopea Roxb.

Doona Thw.

Palmae.

Acrocomia Mart.

V D.

Ruhiaceac.
Wendlandia Hartl.

Gardenia L.

Petunga DC.

Pavetta L.

Coffea L.

Pitlosporaceac.

Pittosporum Ranks.

Sapolaceae.

Palaquium Blanco.

Laurinaceae.

Dehaasia BI.

Cinnamomum L.

Machilus Nees.

Litsea Lam.

J

V E.

Rubiaceae,
Sarcocephalus AI’z.

Nauclea L.

Cinchona L.

Petunga DC.

Timoniirs Rumph.

Plectronia L.

Vangueria Juss.

Ixora L.

Pavetta L.

Psychotria L.

Laurinaceae.

Cryptocarya R. Br.

Eusideroxylon T et B

Cinnamomum BI.

Litsea Lam.

V F.

Cwnifcrac.
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Agathis Salisb.

Araucaria Juss.

Pinus L.

Cryptomeria D. Don.

Callitris Vent.

Thuya L.

Cupressus L.

Podocarpus L’Hér.

Juniperus L.

Dacrydium Soland.

Cinetaeeae.

Gnetum L.

Proleaceae.

Helicia Lour.

V G.

Palniae.

PinaDga BI.

Cyrtostachys BI.

Calamus L.

Zalacca Reinw.

Eugeissonia Grifi'.

Bactris Jacq.

Ast.rocaryum G. W. Mey.

(vela nthaceae.
Carludovica R. et P.

Cyclanthus Poit.

Mcliaceae.

Anacardiaceae.

Spondias L.

V H.

Palniae.

Areca L.

Pinanga BI.

Kentia BI.

Gronophyllum Schelf.

Ptychosperma Labill.

Rhopaloblaste Scheff.

Drymopblaeus Zipp.

Oenocarpus Mart.

Heterospatha Scheff.

Chamaedorea Willd.

Geonoma Willd.

Ptychandra Scheff.

Caryota L.

Sabal Adans.

Charaaerops L.

Livistona R. Br.

Latania Comm.

Martinesia R. et P.

Cocos L.

Atlalea H. B. K.

(vclantliaceac.

Carludovica R. et P.

V I.

Palniae.

Mischophlaeum Scheff.

Pinanga BI.

Kentia BI.

Ptychosperma Labill.

Euterpe Mart.

Oreodoxa Willd.

Korthalsia BI.

Latania Comm.
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Bactris Jacq.

Jubaea H. B. K.

Anaenriliaeeac.
Spondias L.

V J.

Palmae.
Plychosperraa Labill.

Cyrtostachys BI.

Oncosperma BI.

Oenocarpus Mart.

Oreodoxa Willd.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Zalacca Reinw.

Eugeissonia Griff.

Metroxylon Rottb.

Borassus L.

Lodoicea Labill.

Astrocaryum G. W. Mey.

Acrocomia Mart.

Elaeis Jacq.

Cocos L.

Chrysalidocarpus Wendl.

V K.

Palniae.
Areca L.

Pinanga BI.

Nenga Wendl. et Dr.

Plychospenna Labill.

Dictyosperma Wendl. et Dr.

üryinophlaeus Zipp.

Oncosperma BI.

Euterpe Mart.

Oreodoxa Willd.

Phoenicophorium Wendl.

Verschaffeltia Wendl.

Wallichia Roxb.

Arenga Labill.

Caryola L.

Phoenix L.

Corypha L.

Sabal Adans.

Chamaerops L.

Licuala Wurmb.

Livistona R. Br.

Rhapis L. f.

Thrinax L. f.

Borassus L.

La tan ia Comm.

Pholidocarpus BI.

Gocos L.

Chrysalidocarpus Wendl.

Myrlaccae.

Eugenia L.

j

VI A.

Cwiittiferae.

Garcinia L.

Calophyllum L.

Kayea Wall.

Mesua L.

Mammea L.

Tilineeae.
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Grewia L.

VI B, VII A.

Zygophyllaceae.
Guaiacum L.

Rutaceae.
Evodia Forst.

Zanthoxylum L.

Acronychia Forst.

Siitiarubaceae.

Quassia L.

Samandura L.

Picrasma BI.

Brucea Mill.

Soularaea Lam.

Oclinaceac.
Ochna Schreb.

Ouratea Aubl.

Brackenridgea A. Gray.

Riiseraceae.
Garuga Roxb.

Protium Burin.

Bosvvellia Roxb.

Ganariuin L.

Filicium Thw.

Inaeardiaceae.
Buchanania Roxb.

Mangifera L.

Anacardium Roltb.

Glula L.

Bouea Meisn.

Spondias L.

Dracontomelum BI.

Poupartia Comm.

Pistacia L.

Sorindeia L.

Schinus L.

Rhus L.

Nothopegia BI.

Semecarpus L.

«Itiglaiiriaceae.

Engelhardlia Leseb.

Hypericaceae.

Craloxylon BI.

Hamamelidaceae.

Rhodoleia Hook.

Sapindaceae.

Matayba Aubl.

VI C, VII D.

Hypericaceae.
Cratoxylon BI.

Guttiferae.

Garcinia L.

Calophyllura L.

Mesua L.

Mannnea L.

Teriistroeiiiiaceae.

Dupinia Scop.

Adinandra Jacq.

Eurya Tbunb.

Saurauja Willd.

Scbiina Reinw.

Pyrenaria BI.

Gordonia L.

Haemocbaris Salisb.
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Camellia L.

Arcliytaea Mart.

Dipteroearpaccae.
Dryobalanops Gartn.

Dipterocarpus Gartn.

Vatica L.

Hopea Roxb.

Tiliaccac.

Brownlowia Roxb.

Grewia L.

Columbia Pers.

Phoenicosperraura Miq.

Elaeocarpus L.

Gcraiiiaccae,
Averrhoa L.

Rhizophoraceac.
Carallia Roxb.

Couibretaceac.
Terminalia L.

Bucida L.

Combretura L.

Lythrariaceae.
Grislea Löfl.

Lafoensia Vand.

Lawsonia L.

Lagerslroemia L.

Duabanga Ham.

Anonaceae.

Anaxagorea St. Hil.

Bixaccae.

Cochlosperinum Kth.

Malvaceae.

Neesia.

Rutaceae.

Evodia Forst.

Ainyris L.

Simarubaceac.

Ailanthus Desf.

Burseraceae.

Prolium Burm.

Anacardiaceae.

Melanorrhoea Wall.

Bouea Meisn.

Semecarpus L.

Leguminosae.

Colvillea Boj.

Myrtaceae.

Eugenia L.

Rubiaceae.

Pavetta L.

Ebenaceae.

Diospyros L.

Loyaniaceae.

Fagraea Thunb.

Acanlhaceae.

Thunbergia L. 1'.

Euphorbiaceae.

Croton L.

Urlicaccae.

Cellis L.

Ficus L.

VI D, VII H, VIII A.

Urticaceac.
Ficus L.

Burseraceae.

Canarium L.
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Anacardiaceac.

Mangifera L.

Semecarpus L.

Sapolaceae.

Sideroxylum L.

Latirinaceac.

Eusideroxylum T et B.

VI E, VII E.

Riitaceae.

Almeidea St. Hil.

Ravenia Veil.

Evodia Forst.

Metrodorea St. Hil.

Anacardiaceac.
Mangifera L.

Dracontomelum Dl.

Hamaiiiclidaccac.
Rhodoleia Hook.

Cornaccac.
Alangium L.

Stylidium Lour.

Capparidac ;ne.

Crataeva L.

Burscraceae.

Canarium L.

VI F, VII B, VIII D.

Dryobalanops Gartn.

Dipterocarpus Gartn.

Vatica L.

Shorea Roxb.

Hopea Roxb.
N

Doona Thw.

Vateria L.

Monoporandia Thw.

Isoptera Schelf.

Urtlcaceac.
Ficus L.

Dilleniaceae.

Schumacheria Vahl.

Dillenia L.

Burseraceae.

Canarium L.

Lerjuminosae.

Parkia R. Br.

Euphorbiaceae.

Cleistanthus H. f.

VII c.

Dipterocarpaccac.
Dipterocarpus Gartn.

Vatica L.

Shorea Roxb.

Hopea Roxb.

Isoptera Schelf.

Combrelaceac.

Terminalia L.

Urticaceae.

Ficus L.

Gudiferac.
Clusia L.

Garcinia L.

Dipterocarpaccac.
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VII F, VIII C

UoinViretaceae.

Terminalia L.

Urticaceae.
Ficus L.

Celaslraceae.

Kokoona Thw.

Cornaceae.

Nyssa L.

VII G, VIII B.

Haiiiaiuelidaceae.

Liquidambar L.

Urticaceae.
Ulmus L.

Celtis L.

Trema Lour.

Aphauanlhe Planch.

Gironniera Gaud.

Ghaelacme Planch.

Taxalrophis BI.

Slreblus Lour.

Morus L.

Sloelia T et B.

Ficus L.

Brosirnum Sw.

Anliaris Lesch.

Artocarpus Forst.

Cecropia L.

Cupuliferae.
Quercus L.

Gaslanopsis Spach.

Gultiferae.

Garcinia L.

Meliaceae.

Lansium Bumpb.

Lylhrariaceac.

Crypteronia BI.

j

Euphorbiaceae.

Antidesma L.

Galearia Zoll. et Morr.

VIII E.

Eiipliorltiaceae.

Buxus L.

Agyneia Vent.

Sauropus BI.

Phyllantlius L.

Trigonostemon BI.

VIII F, IX C.
.

Uiiphorhiaeeae.
Eupborbia L.

Bridelia Willd.

Amanoa Aubl.

Aclephila BI.

Phyllantlius L.

Fluggea Willd.

Breynia Forst.

Putranjiva Wall.

Cycloslemon BI.

Bischofia BI.

A porosa BI.

üaplinipbylluin BI.
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Baccaurea Lour.

Croton L.

Claoxylon A. Juss.

Acalypha L.

Chloradenia H. Bn.

Coelodepas Hassk.

Alchornea S\v.

Mallotus Lour.

Macaranga Tliou.

Endospernium Benth.

Homalanlhus Juss.

Hippomane L.

Stillingia L.

Sapiura P. Br.

Excoecaria L.

Hura L.

Malvaceae.

Dicellostyles Benth.

Tiliaeeae.

Grewia L.

Sapindaceae.

Nephelium L.

Laurinaceae.

Eusideroxylon T. et B.

Urticaceae.

Ficus L.

Laporlea Gaud.

Piperaceae.

Piper L.

VIII G, IX D.

Piperaceae.
Piper L.

floiiimiaceae.

Hortonia Wight.

Tambourissa Sonn.

Kibara Endi.

Proteaceae.
Macadamia F. Midi.

Roupala Aubl.

Helicia Lour.

Grevillea R. Br.

Stenocarpus R. Br.

Laurinaceae.
Cryplocarya R. Br.

Beilschmiedia Nees.

Dehaasia BI

Eusideroxylon T. et B.

Cinnaraomum BI.

Machilus Nees.

Persea Gartn. f.

Alseodaphne Nees.

Phoebe Nees.

Mespilodaphne Nees.

Nectandra Roland.

Sassafras Nees.

Actinodaphne Nees.

Litsea Lam.

Tetradenia Nees.

Lindera Thunb.

Laurus L.

Hernandia L.

Tliymelaeaceae.
Lagetta Juss.

Pbaleria Jack.

Aquilaria Lam.

Gonystylus T. et B.
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IJrticaeeae.

Morus L.

Urlica L.

Laportea Gautl.

Boebmeria Jacq.

Casuarineae.
Oasuarina Forst.

Myricaceae.
Myrica L.

Salicaceae.
Salix L.

Anonaccac.

Polyalthia BI.

Ternslroemiaceae.

Haeraocharis Salisb.

Simarubaceae.

Quassia L.

Leguminosne.

Inocarpus Forst.

Combrelaceae.

Gyrocarpus Jacq.

Ebenaceae.

Diospyros L.

Euphorbiaceae.

Gallearia Zoll. et Morr.

Hura L.

VIII H, IX A.

t<]upli»i*bia(*eae.

Euphorbia L.

Amanoa Aubl.

Phyllanthus L.

Cycloslemon BI.

Mischodon Tbw.

Dapbniphyllum BI.

Baccaurea Lour.

Baliospermun BI.

Hevea Aubl.

Joannesia Yell.

Jalropha L.

Aleuriles Forst.

Crolon L.

Oslodes BI.

Codiaeum A. Juss.

Cluytia L.

Manihot Adans.

Claoxylon A. Juss.

Alchornea Sw.

Trewia L.

Mallotus Lour.

Gelonium Roxb.

Pimeleodendron Hassk

Trelotra Baill.

Elaleriospermum BI.

, Bixaceae.

Ryparosa BI.

Tiliaceae.

Grewia L.

Rulaceae.

Mytilococcus Zoll.

Urticaceae.

Ficus L.

IX B.

Malvaeeae.
i

Hibiscus L.
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Thespesia Corr.

Myrislicaceae.

Myristica L.

*X A.

Cai»|»ai*i<laccae.

Styxis Lour.

Pa n«lanacae.

Freycinetia Gaud.

Aroideae.
Pliilodendron Scliolt.

C4netaceac.

Gnetum L.

*X B.

Dio§coreaeeae.
Dioscorea L.

itemonaceae.
Steniona Lour.

Pa ii«lanaceae.

Freycinetia Gaud.

*x c.

Oleaceae.
Jasminum L.

Myxopyrum L.

Apocynaceae.
Allamanda L.

Leuconotis Jack.

Cliilocarpus BI.

Landolphia P. B.

Melodinus Forst.

Carissa L.

Alyxia R. Br.

Hunteria Roxl).

Holarrhena R. Br.

Vallaris Burm.

Parsonsia R. Br.

Poltsia H. et A.

Strophanlhus DC.

Urceola Roxb.

Ichnocarpus R. Br.

Aganosma Don.

Baissea A. DC.

Anodendron A. DC.

Rhynchodia Benth.

Trachelospermum Lem.

Choneinorpha G. Don.

Beaumontia Wall.

Echites Wall.

Bignoniaceae.
Bignonia L.

Liliaccac.

Smilax L.

Asparagus L.

Eustrephus R. Br.

Flagellariaeeae.
Flagellaria L.

X D, XII E, XIII A.

Paliuae.
Areca L.

Pinanga BI.

Kentia BI.
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Ptychosperma Labill.

Diclyosperma Wendl. et Dr.

Rhopaloblaste Schefb

Drymophlaeus Zipp.

Euterpe Marl.

Acanthopboenix Wendl.

Oreodoxa Willd.

Calyptrocalyx BI.

Howea Becc.

Ceroxylon H. et B.

Nephrosperma Balf. f.

Phoenicophorium Wendl.

Chamaedorea Willd.

Calyptrogyne Wendl.

Wallichia Boxb.

Ptycbandra Scheff.

Arenga Labill.

Caryota L.

Orania Zipp.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Chamaerops L.

Trithrinax Marl.

Serenoa H. f.

Erythea S. Wals.

Pritcbardia Seein. et Wendl.

Licuala Wurmb.

Livistona R. Br.

Trachycarpus Wendl.

Tbrinax L. f.

Calaraus L.

Zalacca Reinw.

Metroxylon Roltb.

Raphia P. B.

Latania Comm.

Baclris Jacq.

Astrocaryuni G. W. Mey.

Martinesia R. et P.

Elaeis Jacq.

Diplolbemiurn Mart.

Cocos L.

Maximiliana Mart.

Allalea H. B. K.

Phytelepbas R. et P.

Dypsis Nor.

Simarubacea.

Samandura L.

Myrlaceae.

Eugenia L.

Loganiaceae.

Fagraea Thunb.

Cycadaceae.

Cycas L.

X E, XII D.

I'almae.

Rbopaloblaste SchelT.

Calaraus L.

Latania Coram.

Cocos L.

Attalea H. B. K.

Meliaceae.

Cedrela L.

*X F.

Asclc|»ia<laceae.
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Cryptoslegia R. Br.

Gyninema R. Br.

Tylophora R. Br.

Marsdenia R. Br.

Pergularia L.

Ileleroslenima W. el A.

Dregea E. Mey.

BorngiiiiU'eae.

Tourneforlia L.

S«»laiiaccac.

Solandra Sw.

lti^noniaceno.
Bignonia L.

Cuspidaria D. C.

Adenocalymma Mart.

Pilbecoclenium Marl.

Arapliilophium H. B. K.

Nyclocalos T. et B.

Tecoraa Juss.

Spatliodea P. B.

Aeanlhareae.

Tbunbergia L. f.

Climacantbus Nees.

Belopcrone Nees.

Verbenaccae.
Lantana L.

Petraea L.

Premna L.

Gmelina L.

Faradaya F. Midi.

Clerodendron L.

Holmskioldia Relz.

Hymenopyramis Wall.

Sphenodesma Jack.

Pol* gonaceae.
Anligonon Endl.

*X G.

ileiiispcriuaceac.

Cyclea Arn.

Itixaceae.

Cochlosperraum Kth.

Capri loliaeea e.

Lonicera L.

Ruhiaeeae.
Uncaria Sclireb.

Mussaenda L.

Randia L.

Gardenia L.

Clionielia Jacq.

Chiococca L.

Morinda L.

Psychotria L.

Paederia L.

Syphomeris Boj.

Composita c.

Vernonia Sclireb.

Mikania Willd.

Microglossa DC.

Conyza Less.

Wedelia Jacq.

Barnadesia Mat.

ilyrsinaccae.
Embelia Burin.

Apoeynacoae.
Rbyncbodia Bentb.

Tracbelospermum Lcm.

12
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Asclepiadaeoae.
Cryptolepis R. Br.

Gymnanthera R. Br.

Secamone R. Br.

Toxocarpus W. et A

Sarcostemma R. Br.

Gonolobus Mchx.

Tylophora R. Br.

Stephanotis Thou.

Hoya R. Br.

Loganiaoeae.
Fagraea Thunb.

Strychnos L.

*XI A.

Raiiiiiic*ula<*ene.

Clematis L.

Naravelia DC.

Dilleniaeeac.
Delima L.

ïetracera L.

llaguoliaeoae.

Schizandra Mchx,

Kadsura Kaempf.

Aiionaceac.
Uvaria L.

Gualteria R. et P.

Artabotrys R. Br.

Unona L. f.

Polyaltbia BI.

Oxymitra BI.

Goniothalamus BI.

Anomianlbus Zoll.

|

Melodorum Dun.

lleiiispei'üiaeeaf.

Cocculus DC.

Bei*l>ei*i€lac*eae.

Akebia Dcne.

Comiai*ac*eae.

Rourea Aubl.

Connarus L.

Legiiiiiinosae.

Milletia W. el A.

Dalbergia L.

Ormosia Jack.

Sindora Miq.

Apocynaceae.
Melodinus Forst.

XI B.

ïtleiiisperniaeeae.

Tinospora Miers.

Tinomiscium Miers.

Discipbania Eicbl.

Fibraurea Lour.

Anamirta Colebr.

Coscinium Colebr.

Tiliacora Colebr.

Limacia Lour.

Cocculus DC.

Pericampylus Miers.

Stephania Lour.

Cissampelos L.

Cyclea Arn.

Pachygone Miers.

Pycnarrhena Miers.
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Capparidaceae.
Capparis L.

Stixis Lour.

Hyperlcaeeae.
Haronga Thou.

Dipteroearpaceae.
Ancistrocladus Wall.

Sterciiliaeeae.

Buettneria L.

Tiliaccai*.

Grewia L.

llalpigliiaeeae.

Thryallis Mart.

Heteropterys Kth.

Sligraaphyllon A. Juss.

Ryssopterys BI.

Banisteria L.

Tristellateia Thou.

Hiptage Gartn.

Aspidopterys A. Juss.

Rutaceae.
Zanthoxylum L.

Toddalia Juss.

Luvunga Ham.

Paramignya Wight.

Simarulmceae.
Harrissonia R. Br.

Aleliaceac.

Gipadessa BI

Olacaceae.
Villarezia R. et P.

Natsiatum Ham.

Iodes BI.

Celastraeeae.

Catha Forsk.

Celastrus L.

Elaeodendrou Jacq.

Ilicaceae.

llex L.

I

Hippocratcaoeae.
Hippocratea L.

Salacia L.

Raniiiaceae.
Ventilago Gartn.

Zizyphus Juss.

Berchemia Neck.

Sageretia Brongn.

Colubrina L. C. Ricli.

Gouania L.

Anipclidaceae.
Vitis L.

Cissus L.

Ampelopsis Mchx.

Sapindac*eae.
Paullinia L.

Sabiaceae.
Sabia Colebr.

Aiiacai'diaceae.

Phlebochiton Wall.

Ciieurhitaceae.

Abobra Naud.

Sapolaccae.
Chrysophyllum L.

ialva«loraoeae.
Azima Lam.

lyetagiiiaceae.

Bougainvillea Juss.

Pisonia L.



180

Amara 11 1aerae.

Deeringia R. Br.

I'olygonaceac.
Mueblenbeckia Meisn.

Goccoloba L.

Anligonon Endl.

Nepen 1 haeeae.
Nepenthes L.

Eiipltorliiaeeae.

Pedilanlhus Neck.

Rridelia AVilld.

Sauropus BI.

Pliyllantlms L.

Breynia Forst.

Crolon L.

Cnesmone BI.

Dalechampia L.

Urticaceao.
Plecospermum Fréc.

Cudrania Fréc.

Conoceplialus BI.

Pipturus Wedd.

Eriocaulaceae.
Paepalanllms Mart.

XI c.

Halvaeeae.
Sida L.

Abulilon Gartn.

Goclhea Nees. el Marl.

Ilibiscus L.

Thespesia Corr.

Gossypium L.

Sterculiaceae.

Sterculia L.

Rutaceae.

Murraya L.

Celastraceae.

Calha Forst.

Anacardtaceae.

Rbus h:

Bignoniaceae.

Slereospermum Cbam.

XI D

ileliaeoae.

Cipadessa BI.

Üysoxylum BI.

Aglaia Loiir.

Heynea Roxb.

Svvietenia L.

Cedrela L.

XI F.

Verlienaceae.
Lanlana L.

Glerodendron L.

Sterculiaceae.

Tlieobroma L.

XI G-

Solanaeeae.
Solanum L.

Daliira L.
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Juamilloa R. et P.

Ceslrum L.

Metternichia Miq.

ferbenaceae.
Citharexylum L.

Duranta L.

Callicarpa L.

Premna L.

Vitex L.

Clerodendron L.

Holmskioldia Retz.

Bixaceae.

Flacourtia L.

Lcguminosae.

Cynometaa L.

Boraginaceae

.

Cordia L.

XI H.

Lw$a niaccae.
Ruddleia L.

Nicodemia Ten.

$«lanaccac.
Brunfelsia L.

Ki^noiiiaeeae.

Millingtonia L. f.

Sparathosperma Marl.

Spathodea P. R.

Stereospermum Chain.

Jacaranda Juss.

Parmentiera DC.

Colea Boj.

Phyllarthron DC.

Tecoina Juss.

Crescentia L.

Kigelia DC.

Bixaceae.

Flacourtia L.

Sterculiaceae.

Plerospermum Schrei).

Oleaceae.

Fraxinus L.

Verbenaceae.

Vitex L.

XI I.

Boraginaceae.
Cordia L.

Ehretia L.

Itignwiiiaceae.

Tanaecium Sw.

Oroxylum Vent.

Spathodea P. B.

Stereospermum Chain.

Crescentia L.

Verbcnaceae.
Tectona L. f.

Gmelina L.

Vitex L.

Hymenopyramis Wall.

Euphorbiaccae.

Stillingia L.

XI J.

Itoraginaccac.
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Cordia L.

Ehretia L.

Vcrbenaceae

.

Tectona L. f.

Vitex L.

XI K.

Itoragiiiaccac.

Cordia L.

Ehretia L.

fcrbenaceae.
Premna L.

Vitex L.

Peroneraia Jack.

XI L.

Graiiiinaceae.

Arundinaria Mchx.

Phyllostachys S. et Z.

Melocanna Trin.

Ochiandra Thw.

Bambusa Schreb.

*XII A.

Legiiiiiinosac.

Milletia W. et A.

Clianthus Soland.

Desmodium Desv.

Abrus L.

Mucuna Adans.

Butea Roxb.

Spatholobus Hassk.

Galactia P. Br.

Canavalia Adans.

Phaseolus L.

Vigna Savi.

Pachyrhizus Rich.

Dolicbos L.

Cylista Ait.

Rhynchosia Lour.

Dalbergia L.

Lonchocarpus H. B. K.

Derris Lour.

Caesalpinia L.

Mezoneurum Desi'.

Wagatea Dalz.

Bauhinia L.

Entada Adans.

Mimosa L.

Acacia Willd.

Calliandra Benth.

Albizzia Durazz.

Rosaceae.
Rubus L.

Rosa L.

Palmae.
Calamus L.

Kortbalsia BI.

Plectocomia Mart.

Desmoncus Marl.

*XII B.

lleiiisperitiaccac.

Cyclea Arn.
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Olacaceae.
Olax L.

Apodytes E. Mey.

Phytocrene Wall.

Sarcostigma W. et A.

Combretaceac.
Combretum L.

Quisqualis L.

Illigera BI.

llelastoinaceac.

Osbeckia L.

Marumia BI.

Dissochaeta BI.

Medinella Gaud.

Passifloraccae.

Passiflora L.

Tacsonia Juss.

Cucurbitaecae.
Zanonia L.

Alsomitra Röm.

Cactaceae.
Cereus Haw.

Phyllocactus Link.

Pereskia Mill.

Araliaeeae.
Heptapleurnm Garln.

Aralia L.

Cornaeeae.
Alangium L.

Verbenaccae.
Sphenodesma Jack.

.%ristoloc*hiaceae.

Aristolochia L.

Elaeagnaccac.

Elaeagnus L.

*XII c.

Palmae.
Calamus L.

Korthalsia BI.

Ceratolobus BI.

Plectocomia Mart.

XIII B.

Graiiiiiiaceae.

Dendrocalamus Nees.

Melocanna Trin.

Palmae.

Areca Trin.

XIII c.

Gramiuaceae.
Bambusa Schreb.

Gigantochloa Kurz.

Dendrocalamus Nees.

Melocanna Trin.

XIII J.

Anipeliriaccae.

Leea L.

Saxiflragacca e.

Brexia Thou.

Itea L.
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Polyosma 131.

Weinmannia L.

Araliarcar.
Delarbrea Vieill.

Aralia L.

Horsfieldia BI.

Panax L.

Sciadophyllum P. Br.

Polyscias Forst.

Eschweileria Zipp.

Heptapleurum Gartu.

Trevesia Vis.

Brassaia Endl.

Arthrophyllum BI.

Brassaiopsis Dcne et PI.

Oreopanax Dcne et PI.

Capparidaceae.

Euadeuia Oliv.

Diplerocarpaceac.

Diplerocarpus Gart.

Leguminosae.

Caesalpinia L.

Cornaceae.

Cornus L.

Myrsinaceac.

Maesa Forst.

Boragimceae.

Tournefortia L.

Bignoniaceae.

Diplanthera B. Br.

Verbcnaceae.

Vitex.

Cupuli/'erae.

(Juercus L.

XIII K.

€4raui iuaeea e.

Melocanna Gartn.

MagnoUaceae.

Talauma Juss.

XIV B.

C4 ra miiiaerae.

Arundinaria Mchx.

Bambusa Schrei).

Gigantocbloa Kurz.

Dendrocalamus Nees.

Melocanna Trin.

Casuarinaceae.

Casuarina Forst.

Palmae.

Areca L.

Kentia L.

Ptychosperina Labill.

XIV c.

Xingilieraceae.

Globba L.

Kaempferia L.

Iledychium Kön.

Curcuma L.

Anioraura L.

Elettaria Maton.

Zingiber Adans.

Costus L.

Alpinia L.
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Maranta L.

Plirynium VVilld.

Ca n na L.

lliisaceae.

Heliconia L.

Musa L.

Strelitzia Ait.

Ravenala Adans.

Dipterocarpaceae.

Hopea Hoxb.

Malvaceae.

Boinbax L.

Meliaccae.

Melia L.

Leguminosae.

Erythrina L

Schizolobimn Vog.

Cassia L.

Amherstia Wall.

Bignoniaceae.

Spatbodea P. B.

Myristicaccae.

Myrislica L.

Laurinaceae.

Cinnamoinum BI.

Urticaceae.

Ficus L.

Graminaceae.

Bambusa schreb.



LIJST DER FAMILIES EN GESLACHTEN

VAN

NIET-KRUIDACHTIGE GEWASSEN.

II.

ALPHABETISCH GERANGSCHIKT (').

Abobra Naud (Cucurb.) ‘XI B.

Abroraa Jacq. (Stercul.) IV I.

Abrus L. (Legum.) ‘XII A.

Abutilon Gartn. (Malv.) XI C.

Acacia Willd. (Legum.) I C, I F, I H, I K, ‘XII A.

Acalypha L. (Euphorb.) [VIII F, IX C].

AeanUiapeac ‘X F, [vi c, vu d].

Acanthopboenix Wendl. (Palm.) [X D, XII E, XIII A].

Acer L. (Acer.) III K.

Aceraeeae III K.

Achras L. (Sapot.) IV B.

Acrocarpus W. et A. (Legum.) I L.

Acrocomia Mart. (Palm.) V J, v c.

Acronychia Forst. (Rutac.) [VI B, VII A].

Actephila BI. (Euphorb.) [VIII F, IX C].

Actinodaphne Nees. (Laurin.) [VIII G, IX D].

Actinorbytis Wendl. et Ur. (Palm.) II F.

Adenanthera L. (Legum.) I B, I K.

(*) De groote cijfers en lcllcrs achter de namen geven dc vakken aan waarin de families

en geslachten te huis behooren, de kleine cijfers en letters die waarin zij niet te huis behooren.
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Adenocalymma Mart. (Bignon.) ‘X F.

Adinandra Jacq. (Ternstroem.) [VI C, VII Dj.

Aegle Corr. (Rutac.) III G.

Afzelia Sm. (Legum.) I I, I .1.

Aganosma Don. (Apocyn.) ‘X G.

Agathis Salisb. (Conif.) V F.

Agave L. (Amaryll.) II A.

Aglaia Lour. (Meliac.) III B, III C, III I), III E, XI D, in f.

Agyneia Vent. (Euphorb.) VIII E.

Ailanthas Desl. (Simarub.) m e, [vi c, yii d].

Akebia Dcne. (Berber.) 'XI A.

Alangium L. (Cornac.) [VI E, VII E], ‘XII B.

Albizza Durazz. (Legum) I B, I C, I K, ‘XII A.

Alchornea Sw. (Euphorb.) [VIII F, IX C], [VIII H, IX A],

Aleurites Forst. (Euphorb.) [VIII H, IX Aj.

Allamanda L. (Apocyn.) IV A, ‘X C.

Allophylus L. (Sapind.) III K.

Almeidia St. Hil. (Rutac.) [VI E, VII E],

Alphitonia Reiss. (Rliamn.) III G.

Alphonsea H. f. et T. (Anon.) IV G, IV H.

Alpinia L. (Zingib.) XIV C.

Alseodaphne Nees. (Laurin.) [VIII G, IX D].

Alsodeia Thou. (Violar.) IV F

Alsomitra Röm. (Cucurb.) ‘XII B.

Alstonia R. Br. (Apocyn.) IV A.

Alyxia R. Br. (Apocyn.) ‘X C.

Amanoa Aubl. (Euphorb.) [VIII F, IX C], [VIII H, IX A].

Iiiiannitnccae ‘XI B.

Ainaryllitlacoac II A.

Amherstia Wall. (Legum.) I I, xiv c.

Amomum L. (Zingib.) XIV C.

Araoora Iloxb. (Meliac.) III B, III C, III E, u e.

Anipelidaeeac ‘XI B, XIII J.

Ampelopsis Mchx. (Ampel.) ‘XI B.

Amphilophiuni H. B. K. (Bignon.) ‘X F-
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Arayris L. (fUitac.) [vi c, vu d].

Anaoartliaceae [VI B, VII AJ, [VI E, VII E], XI B, m e,

V G, V I, [vi C, VII d], [vi D, VII H, VIII a], XI C.

Anacardium Rottb. (Anacard.) [VI B, VII A].

Anamirla Colebr (Menisp.) ‘XI B.

Anaxagorea St. Hil. (Anon.) IV G, [vi c, vu d].

Ancistrocladus Wall (Dipteroc.) ‘XI B, u h.

Andira Lam. (Legum.) I L, m f.

Anodendron A. DC. (Apocyn.) ‘X C.

Anomianthus Zoll. (Anon.) ‘XI A.

Anona L. (Anon.) IV G, IV H.

Aiionaccae IV G, IV H, ‘XI A, i k, iv d, iv e, [vi c, vii d],

[VIII G, IX Dj.

Anthocepbaliis Ricb. (Rubiac.) IV E.

Antiaris Lesch. (Urtic.) [VII G, VIII B].

Antidesma L. (Eupborb.) [vu g, viii b].

Antigonon Endl. (Polygon.) ‘X F, ‘XI B.

Aphanantbe Plancli. (Urtic) [VII G, VIII B].

Aphania BI. (Sapind.) III I, III J.

Apocynaccae IV A, ‘X C, ‘X G, ‘XI A, iv e.

Apodytes E. Mey. (Olac.) ‘XII B.

Aporosa BI. (Euphorb.) [VIII G, IX I)].

Aquilaria Lam (Thymel.) [VIII G, IX D]

Aralia L. (Aral.) ‘XII B, XIII J.

Araliaceac ‘XII B, XIII J.

Ararocarpus Scheff. (Anon.) IV G.

Araucaria Juss. (Conif.) V F.

Archytaea Mart. (Ternstroem.) [VI G, VII Dj.

Ardisia Sw. (Myrsin.) IV C, IV I.

Areca L. (Palm.) II F, II G, II J, V II, V K, [XI Ü, XII E, XIII A],

XIII B, XIV B.

Arenga Labill. (Palm.) II J, V K, [X I), XII E, XIII A].

Aristolochia L. (Aristol.) ‘XII B.

.%1'islolocliiaceuc ‘XII B.

Jtroiileae II P, ‘X A, n e.
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Arlabolrys R. Br. (Anon) ‘XI A.

•Arthrophyllum BI. (Aral.) XIII J.

Artocarpus Forst. (Urtic.) [VII G, VIII B], m j.

Arundinaria Mchx. (Gramin.) XI L, XIV B.

Asdcpiadaceae ‘X F, ‘X G.

Asparagus L. (Liliac.) ‘X C.

Aspidopterys A. Juss. (Malpigh.) 'XI B.

Astrocaryum G. W. Mey. (Palm.) V G, V J, [X D, XII E, XIII A], v a.

Atalantia Corr. (Rutac.) III F, III G.

Altalea H. B. K. (Palm.) V H, [X D, XII E, XIII A], [X E, XII D], v a.

Averrhoa L. (Geran.) [VI C, VII D].

Azadirachta A. Juss. (Meliac.) III B, in u.

Azima Lam. (Salvador.) ‘XI B.

Baccaurea Lour. (Euphorb.) [VIII F, IX C], [VIII H, IX A], ui f,

ni i, ui j.

Bactris Jacq. (Palm.) II F, V G, V I, [X D, XII E, XIII A].

Baissea A. DC. (Apocyn.) ‘X C.

Baliospermum BI. (Euphorb.) [VIII H, IX A].

Bambusa Schreb. (Gramin.) XI L, XIII C, XIV B. xiv c.

Banisteria L. (Malpigh.) ‘XI B.

Barklya F. Müll. (Legum.) I G, 1 I.

Barnadesia Mut. (Compos.) ‘X G.

Barringtonia Forst. (Myrtac.) V A, n e, ii k.

Bassia L. (Sapot.) IV C, IV D.

Bauhinia L. (Legum.) I B, I F, I G, I I, ‘XII A.

Beaumontia Wall. (Apocyn.) ‘X C.

Beilschmiedia Nees. (Laurin.) [VIII G, IX D].

Beloperone Nees. (Acanth.) ‘X F.

Berberidaceae ‘XI A.

Berchemia Neck. (Rhamn.) ‘XI B.

Berrya Roxb. (Tiliac.) IV I.

Berthollelia II. et B. (Myrtac.) V A.

Bignonia L. (Bignon.) ‘X C, ‘X F.

lligitoniaccae ‘X C, ‘X F, XI H, XI I, xi c, xm j, xiv c.
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Bischofïa BI. (Euphorb.) [VIII F, IX C],

Bixa L. (Bixac.) IV F.

Bixttceac IV F, ‘X G, n h, ui f, ui i, iv a, [vi c, viu d],

[viu H, IX a], XI G, XI H.

Blighea Kön. (Sapind.) III C.

Bobea Gaud. (Kubiac.) III L, IV E, u e.

Boehmeria Jacq. (Urtic.) [VIII G, IX D].

Borabax L. (Malvac.) IV I, xiv c.

Boraginaceae ‘X E, XI I, XI J, XI K, II E, XI G, XIII J.

Borassus L. (Palm.) V J, V K.

Boswellia Roxb. (liurser.) [VI B, VII A].

Bouea Meisn. (Anacard.) [VI B, VII A], [vi c, vu d].

Bougainvillea Juss. (Nyclag.) *XI B.

Bowenia Hook. (Cycad.) II E.

Brackenridgea A. Gray. (Ochnac.) [VI B, VII A].

Brassaia Endl. (Aral.) XIII J.

Brassaiopsis Dcne. et PI. (Aral.) XIII J.

Brexia Thou. (Saxifr.) XIII J.

Breynia Forst. (Euphorb.) [VIII F, IX G], ‘XI B.

Bridelia Willd. (Euphorb.) [VIII F, IX G], ‘XI B.

Rromeliaccac II H, II L, II N.

Brosimum Sw. (Urtic.) [VII G, VIII B].

Brownea Jacq. (Legum.) I I.

Brownlowia Roxb. (Tiliac.) [VI C, VII I)].

Brucea Mill. (Simarub.) [VI B, VII A].

Brunfelsia L. (Solan.) XI H.

Buchanania Roxb. (Anacard.) [VI B, VII A].

Bucida L. (Gombret.) [VI C, VII Dj.

Buddleia L. (Logan.) XI H.

Buettneria L. (Stercul.) ‘XI B. •

Burckella Pierre (Sapot.) IV B.

Btirseraeeae [VI B, VII A], u k, [vi c, vu d], [vi d, vu h, viu a],

[vi e, VII e], [vi e, VII B, VIII d].

Butea Roxb. (Legum.) I G, ‘XII A.

Buxus L. (Euphorb.) VIII E.
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Cactaeeac ‘XII B.

Caesalpinia L. (Legum.) I I, I L, ‘XII A, xiu j.

Galamus L. (Palm.) V G, [X D,XIIE, XIII A], [X E, XII D] XII A. *XII C.

Calliandra Benth. (Legum.) I G, I H, I K, ‘XII A.

Callicarpa L. (Verben.) XI G.

Callistemon B Br. (Myrtac.) V A.

Callitris Vent. (Conif.) V F.

Calophyllum L. (Guttif.) VI A, [VI G, VII D].

Calyptrocalyx BI. (Palm.) II F, [X D, XII E, XIII A].

Calyptrogyne Wendl. (Palm.) [X D, XII E, XIII A].

Camellia L. (Ternstroem.) [VI G, VII D].

Cameraria L. (Apocyn.) IV A.

Cananga Rumph. (Anon.) IV G.

Canarium L. (Burser.) [VI B, VII A], u k, [vi d, vii h, viti a],

[vi E, VII e], [yi F, VII B, A II I d].

Canavalia Adans. (Legum.) ‘XII A.

Ganna L. (Zingib.) XIV C.

Ca|»|»ai*iilaceae IV F, ‘X A, ‘XI B, [vi e, vii e], xiii j.

Capparis L. (Cappar.) IV F, ‘XI B.

Ca|»rif«liac*cac III L. ‘X G.

Carallia Roxb. (Rhizopbor.) [VI G, VII D].

Careya Roxb. (Myrtac.) V A.

Carissa L. (Apocyn.) IV A, ‘X G.

Carludovica R. et P. (Cyclanth.) II J, V G, V H.

Caryola L. (Palm.) II F, II G, V H, V K, [X D. XII E, XIII A], v b.

Casearia Jacq (Samyd.) IV F, m f.

Cassia L. (Legum.) I C, I I, I J, I L, xiv c.

Castanopsis Spach. (Cupulif.) [VII G, VIII B].

Castanosperraum A. Cunn. (Legum.) I L.

Casuarina Forst. (Casuar.) [VIII G, IX D], xiv b.

Casiiarinaccae [VIII G IX Ü], xiv b.

Gatba Forst. (Celastr.) lil G, ‘XI B, xi c.

Cecropia L. (Urtic.) [VII G, VIII B], m j.

Gedrela L. (Meliac.) III A, III B, XI D, [x e, xii d].

Cclastraceae III G, ‘XI B, [vu f, viii c], xi c.
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Celastrus L. (Celastr.) III G, ‘XI B.

Cellis L. (Urlic.) [VII G, Vlll B], n h, iii l, [vi c, vii d],

Cenlrolobium Benlli. (Legum.) I C, I I.

Ceralolobus BI. (Palm.) ‘XII C.

Ceratozamia Brongn. (Cycad.) II E.

Cerbera L. (Apocyn.) IV A.

Cereus Haw. (Cacl.) ‘XII B.

Ceroxylon H. et B. (Palm.) [X D, XII E; XIII A].

Cespedesia Goudot. (Ocbn.) iv c.

Cestrum L. (Solan.) XI G.

Cbaetacme Planch. (Urlic.) [VII G, VIII B].

Chamaedorea Willd. (Palm.) V H, [X D, XII E, XIII A].

Chamaerops L. (Palm.) V H, V K, [X I), XII E, XIII A].

Chasalia Comm. (Rubiac.) III L.

Cbilocarpus BI. (Apocyn.) ‘X C.

Cbiococca L (Rubiac.) 'X G.

Cbionanlhus L. (Oleac.) IV A.

Chisocheton BI. (Meliac.) III B, III C.

Chloradenia H. Bn. (Euphorb.) [VIII F, IX C].

Chloroxylon DC. (Meliac.) III A.

Chomelia Jacq. (Rubiac.) IV E, ‘X G.

Chonemorpha G. Don. (Apocyn.) ‘X C.

Chrysalidocarpus Wendl. (Palm.) V J, V K.

Chrysophyllum L. (Sapot.) IV C, IV D. ‘XI B.

Chukrasia A. Juss. (Meliac.) III A.

Cinchona L. (Rubiac.) V E.

Cinnamoinmum BI. (Laurin.) [VIII G, IX D], u f, v d, v e, xiv c.

Cipadessa BI. (Meliac.) ‘XI B, XI D.

Cissampelos L. (Menisp.) ‘XI B.

Cissus L. (Ampelid.) ‘XI B.

Citharexylum L. (Verben.) XI G.

Cilrus L. (Rulac.) III F, III G.

Claoxylon A. Juss. (Euphorb.) [VIII F, IX C], [VIII II, IX A], ui e.

Clausena L. (Rulac.) III F, III G.

Clavija R. et P. (Myrsin.) IV C.
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Cleislanthus H. f. (Euphorb.) [vi f, vii b, vm o].

Clematis L. (Ranuncul.) ‘XI A.

Clerodendron L. (Verben.) ‘X F, ‘XI F, ‘XI G.

Clianthus Soland. (Legum.) ‘XII A.

Climacanthus Nees. (Acanth.) ‘X F.

Clusia L. (Guttif.) [VI F, VII B, VIII D].

Cbiytia L. (Euphorb.) [VIII H, IX A].

Cnesmone BI. (Euphorb.) ‘XI B.

Coccoloba L. (Polygon.) ‘XI B.

Cocculus DC. (Menisp.) IV H, ‘XI A, ‘XI B.

Cochlospermum Kth. (Bixac.) IV F, ‘X G, [vi c, vu d].

Cocos L. (Palm.) V H, V J, V K, [X D, XII E, XIII A], [X E,

XII D].

Codiaeum A. Jnss. (Euphorb.) [VIII H, IX A].

Coelodepas Hassk. (Euphorb.) [VIII F, IX C].

Coffea L. (Rubiac.) III L, IV E, V D.

Colea Boj. (Bignon.) XI H.

Colubrina L. C. Rich. (Rhamn.) III G, ‘XI B.

Columbia Pers. (Tiliac.) [VI C, VII D].

Colvillea Boj. (Legum.) [vi c, vu d].

Combrctaceac [VI C, VII D], [VII F, VIII C], ‘XII B, m i,

IV F, VII C, [VIII G, IX Dj.

Combretum L. (Combret.) [VI C, VII D], ‘XII B.

Commersonia Forst. (Stercul.) IV I.

C omposilac III L, ‘X G.

Conifcrae V F.

Coiinaraceae ‘XI A, i c, n c.

Connarus L. (Connar.) ‘XI A, i c.

Conocephalus BI. (Urlic.) ‘XI B.

Conyza Less. (Compos.) III L, ‘X G.

Copaifera L. (Legum.) I G.

Cordia L. (Borag.) XI I, XI J, XI K, 11 e, xi g.

Cordyline Coram. (Liliac.) II A, II B, II C.

Coniaceac III G, [VI E, VII E], ‘XII B, [vu f, viii c], xiii j.

Cornus L. (Cornac.) xiii j.

13
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Corypha L. (Palm.) II F, V K.

Coscinium Colebr. (Menisp.) ‘XI B.

Costus L. (Zingiber.) XIV C.

Couroupita Aubl. (Myrtac.) V A.

Coutarea Aubl. (Bubiac.) IV E.

Crataeva L. (Cappar.) IV F, [vi e, vu e].

Cratoxylou BI. (Hyperic.) [VI C, VII D], [vi b. vii a].

Crescentia L. (Bignon.) XI H, XI I.

Croton L. (Euphorb.) [VIII F, IX C], VM H, IX A], ‘XI B, m
III E, [VI C, VII ])].

Crudia Sclireb. (Legum.) I B, I I.

Crypteronia BI. (Lythrar.) [vu g, viii b].

Cryptocarya B. Br. (Laurin.) [VIII G, IX D], i k, v e.

Gryptolepis R. Br. (Asclep.) ‘X G.

Cryptomeria I). Don. (Conif.) V F.

Cryptostegia B. Br. (Asclep.) ‘X F.

Cueui’liitaceac ‘XI B, ‘XII B.

Cudrania Tréc. (Urlic.) ‘XI B.

Gullenia Wigbt. (Malvac.) IV I.

Cupania L. (Sapind.) III E, III I, III K, m f.

Cupressus L. (Conif.) V F.

Ciipilifci*ae [VII G, VIII B], in l, xiii j.

Curcuma L. (Zingiber.) XIV C.

Cuspidaria DG. (Bignon.) ‘X F.

Gyatbocalyx Gliamp. (Anon.) IV H.

Cycatlaceac II E, [x d, xii e, xiii a].

Cycas L. (Gycad.) II E, [x d, xii e, xiii a].

Cyclaiithaceac II J, V G, V H.

Gyclanthus Poit. (Cyclanth.) II J, V G.

Gyclea Arn. (Menisp.) ‘X G, ‘XI B, ‘XII B.

Cyclostemon BI. (Eupborb.) [VIII F, IX G], [VIII H, IX A].

Gylista Ail. (Legum.) ‘XII A.

Cynometra L. (Legum.) I F, I I, xi g.

( yperaceae n c, n e.

Cyrlostacbys BI. (Palm.) V G, V .1,



Dacrydium Soland. (Conif.) V F.

Dalbergia L. (Legum.) I B, I C, I D, I F, ‘XI A, ‘XII A.

Dalecharopia L. (Euphorb.) ‘XI B.

Daphniphyllum BI. (Euphorb.) [VIII F, IX C], [VIII H, IX A].

Dati§caccae IV F.

Datura L. (Solan.) XI G.

Decasperrauni Forst. (Myrlac.) V B.

Deeringia R. Br. (Amarant.) ‘XI B.

Dehaasia BI. (Laurin.) [VIII G, IX D], n h, v d.

Deinbollia Sch. et Th. (Sapind.) III I.

Delarbrea Vieill. (Aral.) XIII J.

Delima L. (Dillen.) ‘XI A.

Dendrocalamus Nees. (Gramin.) XIII B, XIII C, XIV B.

Derris Lour. (Legum.) I D, ‘XII A.

Desmodium Desv. (Legum.) I D, ‘XII A.

Desmoncus Mart. (Palm.) ‘XII A.

Dialium L. (Legum.) I F.

Dicellostyles Benth. (Malvac.) [vin f, ix c].

Diclyosperraa Wendl. et Dr. (Palm.) V K, [X D, XII E, XIII A].

Dillenia L. (Dillen.) IV G, [vi f, vii b, viii d],

Dilleniaeeac IV G, ‘XI A, [VI F, VII B, VIII I)].

Dioon Lindl. (Cycad.) II E.

Dioscorea L. (Dioscor.) ‘X B.

Dioscoreaeeac ‘X B.

Diospyros L. (Eben.) IV C. IV ü, iv g, iv h, [vi c, vii d], [viii g, i\ d].

Diplanthera R. Br. (Bignon.) xiii j.

Diploglottis H. f. (Sapind.) III I.

Diplospora DC. (Rubiac.) IV E.

Diplothenium Mart. (Palm.) [X D, XII E, XIII A]

Dlpteroearpaceac [VI C, VII D], [VI F, VII B. VIII D],

VII C, XI B, i K, ii h, ii k, ui i, iv i, v q, xiii j, xiv o.

Dipterocarpus Garln. (Dipteroc.) [VI C, VII D], [VI F, VII B, VIII D],

VII C, II K, III 1, IV I, XIII J.

Disciphania Eichl. (Menisp.) ‘XI B.

Dissochaela BI. (Melastom.) ‘XII B.
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Dodonaea L. (Sapind.) III M.

Dolichos L. (Legura.) ‘XII A.

Dorabeya Cav. (Slercul.) IV I.

Doona Thvv. (Dipteroc.) [VI F, VII B, VIII DJ, v c.

Dracaena L. (Liliac.) II A, II B, II C.

Dracontoinelum BI. (Anacard.j [VI B, VII A], [VI E, VII E], ui e.

Dregea E. Mey. (Asclep.) ‘X F.

Drymophlaeus Zipp. (Palm.) V II, V K, [X D. XII E, XIII A],

Dryobalanops Garln. (Dipteroc.) [VI D, VII D], [VI F, VIIB, VIII DJ.

Duabanga Ham. (Lylhrar.) [VI G, VII DJ.

Dupinia Scop. (Ternslr.) [VI C, VII DJ.

Duranta L. (Verben.) XI G.

Durio L. f. (Malvac.) IV I.

Dypsis Nor. (Palm.) [X D, XII E, XIII AJ, v b.

Dysoxylum BI. (Meliac.) III B, III C, III E, XI D, in i.

Ehenaccae IV C, IV D, IV I, r k, iv g, iv h, [vi c, vii d],

[vin g, ix d].

Ecbinocarpus BI. (Tiliac.) iv f.

Echites L. (Apocyn.) IV A, ‘X C.

Ehretia L. (Boragin.) XI I, XI J, XI K.

Elacagnaceae ‘XII B.

Elaeagnus L. (Elaeagn.) ‘XII B.

Elaeis Jacq. (Palm.) V J, [X D, XII E, XIII AJ.

Elaeocarpus L. (Tiliac.) [VI C, VII DJ, u i, ui l.

Elaeodendron Jacq. (Celastrac.) III G, ‘XI B.

Elaleriospermum BI. (Euphorb.) [VIII II, IX AJ.

Eleltaria Maton. (Zingiber.) XIV C.

Embelia Burm. (Myrsin.) ‘X G.

Encephalarlos Lehm. (Cycad.) II E.

Endospermum Benth. (Euphorb.) [VIII F, IX CJ.

Engelhardtia Lesch. (Jugland.) [VI B, VII AJ.

Entada Adans. (Legum.) I B, ‘XII A.

Ericaceae IV D.

Erinocarpus Nimmo. (Tiliac.) IV I.
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Eriocaiilaceae ‘XI 6.

Eriodendrou DC. (Malvac.) IV I.

Erioglossum BI. (Sapind.) III E, III J.

Eriolaena Dc. (Stercul.) IV I.

Eriostoina Boiv. (Rubiac.) III L.

Erythea S. Wals. (Palm.) [X D, XII E, XIII A].

Erylhrina L. (Legum.) I ü, I E, I F, I G, n j, xiv c.

Erythrophlaeum Afzei. (Legum.) I B.

Erythrospermum Lam. (Bixac.) IV F.

Erythroxylon L. (Lin.) III K.

Eschweileria Zipp. (Aral.) XIII J.

Euadenia Oliv. (Cappar.) xin j.

Eucalyptus L’Hér. (Myrlac.) V A, V B, n h.

Eugeissonia Griff. (Palm.) V G, V J.

Eugenia L. (Myrtac.) V A, V B, V C, v k, [vi c, vii d]
,

[x d, xii e,

xiii a].

Eupatorium L. (Compos.) III L.

Euphorbia L. (Eupliorb.) [VIII F, IX C], [VIII H, IX A], ui e.

Euphorbiaceac VIII E, [VIII F, IX G], [VIII H, IX A] ‘XI B,

III C, III D, III E, III F, III G, III I, III J, IV A, IV C, [vi C, VII d],

[VI F, VII B, VIII D], [VII G, VIII B], [vill G, IX ü], XI I.

Euphoria Comm. (Sapind.) III I.

Eupomatia R. Br. (Anon.) IV G.

Eurya Tliunb. (Ternstroem.) [VI C, VII D].

Eusideroxylon T. et B. (Laurin.) [VIII G, IX Ü], v e, [vi d, vii h,

viii a], [viii f, ix c],

Eustrepbus R. B. (Liliac.) ‘X C.

Euterpe Mart. (Palm.) V I, V K, [X D, XII E, XIII A].

Evodia Forst. (Rutac.) [VI B, VII A], [VI E, VII E], [vi c, vu d].

Evonymus L. (Celastr.) III G.

Excoecaria L. (Eupliorb.) [VIII F, IX C], iv c.

Exostemma Rich. (Rubiac.) III L.

Fagraca Thunb. (Logan.) ‘X G. iv a, [vi c, vii d], [x d, xii e, xiii a].

Faradaya F. Midi. (Verben.) ‘X F.
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Fernelia Coram. (Rubiac.) III L.

Feronia Corr. (Rutac.) III G.

Fibraurea Lour. (Menisp.) ‘XI R.

Ficus L. (Urtic.) [VI D, VII H, VIII A], [VI F, VUB, VIII D], [VII F,

VIII C], [VII C, VIII B), in i, in j, [vi c, vu d], mi c, [vui F, ix c]

,

[vin H, IX a], XIV C.

Filices II H, II K, II N.

Filicium Thw. (Barser.) [VI B, VII A], m i.

Flacourtia Comra. (Bixac.) IV F, xi g, xi ii.

Flagellaria L. (Flagell.) ‘X C.

Flagellai'iaceae ‘X C.

Flemingia Roxb. (Legum.) I D.

Flindersia R. Br. (Meliac.) III A, III C, III D.

Fluggea Willd. (Euphorb.) [VIII F, IX C].

Fourcroya Scbult. (Amaryll.) II A.

Fraxinus L. (Oleac.) IV A, xi h.

Freycinetia Gaud. (Pandan.) ‘X A, ‘X B.

Galactia P. Br. (Legum.) ‘XII A.

Galearia Zoll. et iMorr. (Euphorb.) [vu o, vin b], [vin g, ix d].

Galphimia Cav. (Malpigh.) III K.

Garcinia L. (Gultif.) VII A, [VI C, VII D], [VI F, Vil B, VIII D],

[vil G, VIII B].

Gardenia L. (Rubiac.) IV E, V D, ‘X G.

Garuga Roxb. (Burser.) [VI B, VII A].

Gelonium Roxb. (Euphorb.) [VIII H, IX A], in o, in g.

Geniostoina Forst. (Logan.) IV A.

Gecnoma Willd. (Palm.) V H.

Geraiiiaceac [VI C, VII D].

Gigantochloa Kurz. (Gramin.) XIII C, XIV B.

Gironniera Gaud. (Urtic.) [VII G, VIII B].

Gleditschia L. (Legum.) I G.

Glennia H. f. (Sapind.) III C.

Globba L. (Zingiber.) XIV C.

Gluta L. (Anacard.) [VI B, VII A].
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Glycosmis Corr. (Rutac.) III F, III G.

Gmelina L. (Verben.) *X F, XI I.

Cïnetaceac V F, ‘X A.

Gnetum L. (Gnet.) V F, ‘X A.

Goethea Nees. et Mart. (Malvac.) XI C.

Gomphandra Wall. (Olac.) III G.

Goniothalaimis BI. (Anon.) IV G, XI A, iv d.

Gonocaryum Miq. (Olac.) III G, 11 h.

Gonolobus Mclix. (Asclep.) *X G.

Gonystylus T et B. (Thymel.) [VIII G, IX D], m i.

Goocleiiiaceae III L.

Gordonia L. (Ternstroem.) [VI C, VII D].

Gossypiura L. (Malvac.) XI C.

Gouania L. (Rhamn.) *XI B.

Grainiviaccae XI L, XIII B, XIII C, XIII K, XIV B, xiv c.

Greenia W. et A. (Rubiac.) IV E.

Grevillea B. Br. (Proteac.) [VIII G, IX D].

Grewia L. (Tiliac.) VI A, [VI C, VII D], ‘XI B, 1 k, [vin f, ix d],

[viii h, ix a].

Grias L. (Myrtac.) V A.

Grislea Löfl. (Lythrar.) [VI C, VII D].

Gronophyllum Scheff. (Palm,) V H.

Guaiacum L. (Zygophyll.) [VI B, VII A].

Guatteria B. et P. (Anon.) IV G, IV II, ‘XI A.

Gnazuma Plum. (Stercul.) IV I.

Guettarda L. (Rubiac.) IV E.

Guioa Cav. (Sapind.) III J, III K.

Gustavia L. (Myrtac.) V A.

CUittifeM-ae VI A, [VI C, VII D], [VI F, VII B, VIII D],

[Vil G, VIII b].

Gymnanthera R. Br. (Asclep) ‘X G.

Gymnema R. Br. (Asclep.) *X F.

Gynocardia R. Br. (Bixac.) IV F.

Gyrinops Gartn. (Thymel.) 11 h.

Gyrocarpus Jacq. (Combret.) iv f, [vin g, ix d].
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Habzelia H. f. et T. (Anon.) IV H.

Haematoxylon L. (Legum.) I L.

Haemocliaris Salisb. (Ternstroem.) [VI C, VII D], [vin g, ix d],

Haiiiaitielidaccae [VI E, VII E], [VII G, VIII B], [vi b, viï a],

Hamiltonia Roxb. (Rabiac.) IV E.

Haronga Thou. (Hyperic.) ‘XI B.

Harpullia Roxb. (Sapind.) III H, 111 1, 111 J, III K.

Harrissonia R. Br. (Simarub.) ‘XI B.

Hebecoccus Radlk. (Sapind.) III J.

Hedychium Kön. (Zingiber.) XIV C.

Helica Lour. (Proleac.) [VIII G, IX D], in b, iv b, v f.

Heliconia L. (Musac.) XIV C.

Helicteres L. (Stercul.) IV 1.

Hetnicyclia W. et A. (Euphorb.) ui c.

Heptapleurium Gartn. (Aral.) ‘XII B, XIII J.

Heritiera Dryand. (Stercul.) IV I.

Hernandia L. (Laurin.) [VIII G, IX D], iv f.

Heteropterys Kth. (Malpigh.) ‘XI B.

Heterospatha ScbelT. (Palm.) V H.

Heterostemma W. et A. (Asclep.) ‘X F.

Hevea Aubl. (Euphorb.) [VIII H, IX A).

Heynea Roxb. (Meliac.) III C, III E, XI D.

Hibiscus L. (Malxac.) IV I, IX B, XI C.

Hippocratea L. (Hippocrat.) ‘XI B.

Hippucratcaccac III G, ‘XI B.

Hippomane L. (Euphorb.) [VIII F, IX C.].

Hiptage Gartn. (Malpigh.) ‘XI B.

Holarrhena R. Br. (Apocyn.) ‘X C.

Holmskioldia Retz. (Verben.) ‘X F, XI G.

Homalanlhus Juss. (Euphorb.) [VIII F, IX GJ.

Homalium Jacq. (Samyd.) IV F.

Hopea Roxb. (Dipteroc.) [VI C, VIII DJ, [VI F, VII B, VIII D],

VII C, v c, xiv c.

Horsfieldia BI. (Aral.) XIII J.

Hortonia VViglit. (Monim.) [VIII G, IX DJ.
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Hovvea Becc. (Palm.) [X D, XII E, XIII A],

Hoya R. Br. (Asclep.) *X G.

Humboldtia Vahl. (Legura.) I I.

Hunteria Roxb. (Apocyn.) IV A, ‘X C.

Hura L. (Euphorb.) [VIII F, IX C] [vm g, ix d],

Hydnocarpus Gartn. (Bixac.) IV F, n h, iii i, iv a.

Hymenaea L. (Legum.) I F.

Hymenodiclyon Wall. (Rubiac.) lil L. IV E, n h.

Hymenopyramis Wall. (Verben.) ‘X F, XI I.

Hymenosporum F. Midi. (Pittosp.) III L.

Hypcrieaeeae [VI C, VII D], ‘XI B, [VI B, Vil a].

Hypobathrum BI. (Rubiac) III L.

Ichnocarpus R. Br. (Apocyn.) ‘X C.

Ilex L. (Ilicac.) III G, ‘XI B.

llicaceae III G, ‘XI B.

llligera BI. (Combret.) 'XII B.

Imbricaria Comm. (Sapot.) IV D.

Indigofera L. (Legum.) I L.

Inga W'illd. (Legum.) I B, I D, I H, I K.

Inocarpus Forst. (Legum.) iv f, [viii g, ix d],

lodes BI. (Olac.) ‘XI B.

Isonandra Wight. (Sapot.) IV B, IV C, IV I).

Isoptera Schelf. (Dipteroc.) [VI F, Vil B, VIII D], VII C.

Itea L. (Saxifr.) XIII J.

Ixionanthes Jack. (Lin.) IV F.

Ixora L. (Rubiac.) V E.

Jacaranda Juss. (Bignon.) XI H.

Jacquinia L. (Myrsin.) IV C.

Jagera BI. (Sapind.) III K, m n.

Jasminum L. (Oleac.) ‘X C.

Jatropha L. (Euphorb.) [VIII H, IX A].

Joannesia Veil. (Euphorb.) [VIII H, IX A], iii e.

Juanulloa R. et P, (Solan.) XI G.
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Jubaea H. B. K. (Palm.) V I.

•Iiiglaiulaceac (VI B, Vil A).

Jnniperus L. (Conif.) V F.

Kadsura Kaerapf. (Magnol.) ‘XI A.

Kaempferia L. (Zingib.) XIV C.

Kayea Wall. (Guttif.) VI A.

Kentia BI. (Palm.) V H, V I, [X O, XII F, XIII A], xiv b.

Kibara Endl. (Monim.) IV F, [VIII G, IX I)].

Kibessia DC. (Melast.) V A.

Kickxia BI. (Apocyn.) IV A.

Kigelia DC. (Bignon.) XI H.

Kleinhovia L. (Stercul.) IV I.

Kokoona Thw. (Celastrac.) [vu f, viii c].

Kopsia BI. (Apocyn.) IV A.

Korthalsia BI. (Palm.) V I, ‘XII A, ‘XII C.

Kurrimia Wall. (Celastrac.) III G.

Kydia Roxb. (Malvac.) IV I.

Lafoensia Vand. (Lithrar.) [VI C, VII D].

Lagerstroemia L. (Lythrar.) [VI C, VII I)].

Lagetta Juss. (Thymel.) [VIII G, IX D].

Labia Hassk. (Malvac.) IV I.

Landolphia P. B. (Apocyn.) ‘X C.

Lansium Rumph. (Meliac.) III B, III C, III E, [vu c, vin b].

Lantana L. (Verben.) ‘X F, XI F.

Laportea Gaud. (Urtic.) [VIII G, IX D], [vin f, ix c].

Latania Comm. (Palm.) V H, V I, V K, [X Ü, XII E, XIII A], [X E,

XII Ü].

liAiiraccae [VIII G, IX D], i k, ii f, ii n, iv f, v d, v e, [vi d,

VII H, VIII A], [VIII F, IX C], XIV C.

Laurus L. (Laurin.) [VIII G, IX D].

Lawsonia L. (Lythrar.) [VI C, VII D].

Lecythis L. (Myrtac.) V A.

Leea L. (Ampelid.) XIII J.



205

Lcguiiiiiiosac I A, I B, I C, I D, 1 E, I F, 1 G, I H, 1 I

I J, I K, I L, ‘XI A, ‘XII A, II J, UI F, IV A, IV F, f VI c, vu d],

[vi F, VII 11, VIII d], [vul G, IX d], XI G, XIII J, XIV C.

Lepisanthes BI. (Sapind.) III J, III K.

Leptospermum Forst. (Myrlac.) V A, V I».

Leucaena Bentli. (Legam.) I C, I K.

Leuconotis Jack. (Apocyn.) ‘X C

Licuala Wurmli. (Palm
)
H F. II J, V K, [X D, XII E, XIII A],

Ligustrura L. (Oleac.) !V A.

Eiiliaceae II A, II B, II C, ‘X C.

Limacia Lour. (Menisp.) ‘XI B.

Limonia L. (Rutac.j III F.

Lindera Thunb. (Laurin.) [VIII G, IX D).

liinaecae III K, IV F.

Linociera Sw. (Oleac.) IV A.

Liquidambar L. (Hamamel.) [VII G, VIII B].

Litsea Lam. (Laurin.) [VIII G, IX D], v o, v e.

Livistona R. Br. (Palm.) II F, II J, V II, V K, (X I), XII E, XIII A].

Lodoicea Labill. (Palm.) V J.

Loganiaccac IV A, ‘X G, XI II, i c, [vi o, vu d], [x d, xu e,

xiii a].

Lonchocarpus H. B. et K. (Legum.) I B
; I C, 'XII A.

Lonicera L. (Caprifol.) ‘X G.

Lucuma Molina (Sapot.) IV B.

Luvunga Ham. (Rutac.) 'XI B.

Lyeopodiaceae II N.

Ijytlirariaeeae [VI G, VII D), v a, [mi g, vm b].

Maba Forst. (Eben.) IV D, IV
r

I, i k.

Macadamia F. Miill. (Proteac.) [VIII G, IX D], u n.

Macaranga Tbou. (Euphorb.) [VIII F, IX C], m e.

Machaerium Pers. (Legum.) 1 I, I K.

Machilus Nees. (Laurin.) [VIII G, IX D], v d.

Macrolobium Schreb. (Legum.) I I, I J.

Macrozamia Miq. (Cycad.) II E.
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Maesa Forst. (Myrsin.) IV C, xin j.

Magnolia L. (Magnol.) IV F, iv c.

Slagnwliaccae IV F, ‘XI A, iv c, xm k.

Mallolus Lonr. (Euphorb.) [VIII F. IX C], VIII H, IX A], in e.

Malpighia L. (Malpigh.) III K.

llalpigliiaccae III K, ‘XI B.

nialvac*cac IV I, IX B, XI C, [vi C, VII d], [viii F, IX c], XIV c.

Mamraea L. (Gutlif.) VI A, [VI C, VII D],

Mangifera L. (Anacard.) [VI B, VII A], [VI E, VII E], [vi d, vu h,

viii a].

Mauglietia L. (Magnol.) IV F.

Manihot Adans. (Euphorb.) [VIII H, IX A], ui f.

Maniltoa Sclieff. (Legum.) I I.

Maranta L. (Zingiber.) XIV C.

Marsdenia B. Br. (Asclep.) ‘X F.

Marsypopetakim Schefï. (Anon.) IV G.

Martinesia B. et P. (Palm.) V H, [X D, XII E, XIII A], v b.

Marumia BI. (Melaslom.) ‘XII B.

Mastixia BI. (Cornac.) III G.

Matayba Aubl. (Sapind.) III I, [vi b, viii a].

Maximiliana Mart. (Palm.) [X D, XII E, XIII A],

Medinella Gaud. (Melastom.) ‘XII B.

Melaleuca L. (Myrtac.) V A, V B.

Melanorrhoea Wall. (Anacard.) [vi c, vu d].

Ilelastoiiiaceae V A, V B, V C, ‘XII B.

Melia L. (Meliac.) III B, III C, xiv c.

Meliaceae III A, III B, III C, III D, lil E, ‘XI B, XI D, n e,

III F, III H, III J, V G, [vil G, VIII B], [x E, XII ü], XIV C,

Meliosma BI. (Sabiac.) III J, III M.

Melocanna Trin. (Grarain.) XI L, XIII B, XIII C, XIII K, XIV B.

Melocbia L. (Stercul.) IV I.

Melodinus Forst. (Apocyn.) 'X C, ‘XI A.

Melodorum Dun. (Anon.) ‘XI A.

Memecylon L. (Melaslom.) V A, V B, V G.

llciiispermaceae IV H, ‘X G, ‘XI A, ‘XI B, ‘XII B.
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Mespilodaphne Nees. (Laurin.) [VIII G, IX D].

Mesua L. (Guttif.) VI A, [VI C, VII D].

Melrodorea St. Hil. (Rulac.) [VI E, VII E].

Melrosideros Banks. (Myrlac,) V B.

Melroxylon Rottb. (Palm.) V J, [X D, XII E, XIII A].

Melternichia Miq. (Solan.) ‘XI G.

Mezoneurum Desf. (Legum.) ‘XII A.

Michelia L. (Magnol.) IV F.

Miconia R. et P. (Melastom.) V B.

Microglossa Dc. (Compos.) ‘X G.

Micromelum BI. (Rntac.) III F.

Mikania YVilld. (Compos.) ‘X G.

Miliusa Lescli. (Anon.) IV G.

Milletia W. et A. (Legum.) I C, I D, I L. 'XI A, ‘XII A.

Millingtonia L. f. (Bignon.) XI H.

Mimosa L. (Legum.) ‘XII A.

Mimusops L. (Sapot.) IV B, IV C, IV D.

Mischocarpus BI. (Sapind.) III I, III J.

Mischodon Thw. (Euphorb.) [VIII H, IX A].

Mischophlaeus Schelf. (Palm.) V I.

Mitrephora BI. (Anon.) IV G, IV H.

Monimiaceae IV F, [VIII G, IX Dj.

Monocarpia Miq. (Anon.) IV H.

Monoporandia Thw. (Dipteroc.) [VI F, VII B, VIII D].

Morinda L. (Rubiac.) IV E, ‘X G.

Moringa Juss. (Moring.) I G.

Moringaceac I G.

Morus L. (ürlic.) [VII G, VIII B], [VIII G, IX D].

Mucuna Adans. (Legum.) 'XII A.

Müblenbeckia Meisn. (Polygon.) ‘XI B.

Murraya L. (Rulac.) III F, xi c.

Musa L. (Musac.) XIV C.

lliisaccac XIV C, i k.

Mussaenda L. (Rubiac.) IV E, ‘X G.

Myrica L. (Myric.) [VIII G, IX DJ.
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Myricaceac [VIII G, IX D].

Myristica L. (Myrist.j IV G, IV H, ix b, xiv c.

Myristicaceae IV G, IV H, IX B, XIV C.

Myroxylon L. f. (Legum.) I B.

Myrsine L. (Myrsin.) IV C.

llyrsinaceae IV C, IV I, ‘X G, xm j.

»«yrtacoac V A, V B, V C, n e, n h, ii k, iv d, v k, [vi c,

VII d], [x D, XII E, XIII a].

Mytilococcus Zoll. (Rulac.) [vm a, ix a],

Myxopyrum L. (Oleac.) ‘X C.

Nanopelalum Hassk. (Euphorb.) m e.

Napoleona P. B. (Myrtac.) iv n.

Naravelia DC. (Ranuncul.) 'XI A.

Natsiatum Ham. (Olacac.) 'XI B.

Nauclea L. (Rubiac.) IV E, V E, ii i, iv f.

Neclandra Roland. (Laurac.) [VIII G, IX I)].

Neesa BI. (Malvac.) [vi c, vu d].

Nenga Wendl. et Dr. (Palm,) V K.

Nepciithaceac ‘XI B.

Nepenlhes L. (Nepentb.) ‘XI B.

Nephelium L. (Sapind.) III E, III H, III I, III .1, [vm f, ix e].

Nephrosperma Ball'. f. (Palm.) [X D, XII E, XIII A],

Nerium L. (Apocyn.) IV A.

Neuburgia BI. (Apocyn.) IV A.

Nicodemia Ten. (Logan.) IV A, XI II.

Niebuhria DC. (Cappar.) IV F.

Nipa Wurinb. (Palm.) II J.

Nolina Mchx. (Liliac.) II A.

Noronhia Stadm. (Oleac.) IV A.

Nothopegia Bl. (Anacard.) [VI B, VII AJ.

Wyctaginac*cae ‘XI B.

Nyctanthes L. (Oleac.) IV A.

Nyclocalos T et B. (Bignon.) ‘X F.

Nyssa L. (Cornac.) [VII F. VIII C].
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Ochlandra Thw. (Gramin.) XI L.

Ochna Schrei). (Ochnac.) [VI B, VII AJ.

Oelinaceae (VI B. VII A), iv c.

Ochrosia L. (Apocyn.) IV A.

Octomeles Miq. (Datisc.) IV F.

Oenocarpus Marl. (Palm.) V H, V J.

Olacaccae III G, ‘XI B, ‘XII B, n h.

Olax L. (Olacac.) ‘XII B.

Olea L (Oleac.) IV A, 11 h.

Olcaccac IV A, ‘X C, ii h, xi h.

Oncosperma BI. (Palm.) V J, V K.

Orania Zipp. (Palm.) II F, II J, [X D, XII E, XIII A], v a.

Orchidaceae II H, II I, II M.

Oreodoxa Willd. (Palm.) V I, V J, V K, [X D, XII E, XIII A], v b.

Oreopanax Dcne. et PI. (Aral.) XIII J.

Ormocarpum P. B. (Legum.) I D, I L.

Ormosia Jack. (Legum.) I B, ‘XI A.

Orophea BI. (Anon.) IV G, IV H.

Oroxylum Vent. (Bignon.) XI I.

Osbeckia L. (Melastom.) ‘XII B.

Ostodes BI. (Euphorb.) [VIII H, IX A].

Otophora BI. (Sapind.) III J.

Ouralea Aubl. (Ochnac.) [VI B, VII A].

Owenia F. MüD. (Meliac.) III E.

Oxyanthus DC. (Rubiac.) IV E.

Oxymitra BI. (Anon.) ‘XI A.

Pachira Aubl. (Malvac.) IV I.

Pachygone Miers, (Menisp.) ‘XI B.

Pachyrhizus Rich. (Legum.) ‘XII A.

Paederia L. (Rubiac) ‘X G.

Paepalanthus Mart. (Eriocaul.) ‘XI B.

Pahudia Miq. (Legum.) I B, I J.

Palaquium Blanco. (Sapol.) IV B, IV G, IV 0, v d.

Palicourea Aubl. (Rubiac.) III L.



208

Palinae II F, II G, II J, V G, V H, V I, V J, V K, [X D, XII E,

XIII A], [X E, XII D], 'XII A, ‘XII C, v a, v b v c, xiii b, xiv b.

Panax L. (Aral.) XII J.

Pamlaiiaccae II A, II C, II D, ‘X A, ‘X B, n e, v b.

Pandanus L. f. (Pandan.) II A, II C, II D, n e, v b.

Pangium Reinw. (Bixac.) IV F.

Paramignya Wight. (Rulac.) ‘XI B.

Paranephelium Miq. (Sapind.) III I, III J, m b.

Parinarium Juss. (Rosac.) IV II.

Parkia R. Br. (Legum.) I B, [vi f, vu b, viii d].

Parmentiera DC. (Bignon.) XI H.

Parsonsia R. Br. (Apocyn.) *X C.

Passiflora L. (Passifl.) ‘XII B.

Passilloraecae ‘XII B.

Paullinia L. (Sapind.) ‘XI B.

Pavetla L. (Rubiac.) V D, V E, [vi c. vu d].

Payena A. DC. (Sapot.) IV B, IV C, IV D.

Pedilantbus Neck. (Euphorb.) ‘XI B.

Peltophorura Vog. (Legum.) I I, I L

Pentace Hassk. (Tiliac.) IV I.

Pereskia Milt. (Cact.) ‘XII B.

Pergularia L. (Asiep.) ‘X F.

Pericampylus Miers. (Menisp.) ‘XI B.

Pericopsis Thw. (Legum.) I I.

Peronema Jack. (Verben.) XI K.

Persea Gartn. f. (Laurin.) [VIII G, IX D].

Pelraea L. (Verben.) ‘X F.

Petunga DC. (Rubiac.) III L, IV E, V D, V E.

Phaleria Jack. (Thymel.) [VIII G, IX D], iv f.

Phaseolus L. (Legum.) ‘XII A.

Philodendron Schott. (Aroid.) ‘X A.

Phlebocbiton Wall. (Anacard.) ‘XI B.

Pboebe Nees. (Laurin.) [VIII G, IX D].

Phoenicophorium Weodl. (Palm.) V K, [X D, XII E, XIII A],

Pboenicospermum Miq. (Tiliac.) [VI C, VII D].
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Phoenix L. (Palm.) II F, II G, V J, V K, [X D, XII E, XIII A],

Pholidocarpus BI. (Palm.) V K.

Photinia Lindl. (Rosac.) IV H. m m.

Phrynium Willd. (Zingiber.) XIV C.

Phyllanthus L. (Euphorb.) VIII E, [VIII F, IX C], VIII H, IX A],

*XI B, in c, ui d.

Phyllarthron DC. (Bignon.) XI H.

Phyllocactus Link. (Cact.) *XII B.

Phylloslachys S. et Z. (Gramin.) XI L.

Physocalyx Pohl. (Scroplmlar.) V B.

Pbytelephas R. et P. (Palm.) II F, [X D, XII E, XIII A].

Phytocrene Wall. (Olacin.) ‘XII B.

Picraena Sw. (Simarub.) m f.

Picrasma BI. (Simarub.) [VI C, VII B].

Pimeleodendron Hassk. (Euphorb.) [VIII II, IX A], ui d.

Pimenta Lindl. (Myrtac.) V B.

Pinanga BI. (Palm.) V G, V H, V I, V K, [X D, XII E, XIII A].

Pinus L. (Conif.) V F.

Piper L. (Piper.) [VIII G, IX D], [vin f, ix c].

Piperaceae [VIII G, IX D], [vm f, ix c].

Pipturus Wedd. (Urlic.) ‘XI B.

Pisonia L. (Nyctag.) ‘XI B.

Pistacia L. (Anacard.) [VI B, VII A].

Pilhecoctenium Mart. (Bignon.) ‘X F.

Pilhecolobium Mart. (Legum.) I B, I C.

Pittosporaeeae III L, v d.

Pitlosporum Banks. (Piltosp.) III L, v d.

Pityranlhe Thw. (Tiliac.) IV I.

Planchonia BI. (Myrtac.) V A.

Platea BI. (Olacac.) III G.

Plecospermum Tréc. (Urtic.) ‘XI B.

Plectocomia Mart. (Palm.) ‘XII A, ‘XII C.

Plectronia L. (Rubiac.) III L, IV E, V E.

Pleuroslylia W. et A. (Celastr.) III G.

Plumeria L. (Apocyn.) IV A.

14
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Podocarpus L’Hér. (Conif.) V F.

Poinciana L, (Legum.) I I.

Polyalthia BI. (Anon.) IV G, IV H, ‘XI A, [vin r„ ix o].

Polygalaceae III G. i k u k.

Polygoïiaceae ‘X F, ‘XI B.

Polyosraa BI. (Saxifr.) XIII J.

Dolyscias Forst. (Aral.) XIII J.

Pometia Forst. (Sapind.) III J, III K.

Pongaraia Vent. (Legutn.) I C, I D.

Popowia Endl. (Anon.) IV G.

Posoqueria Aulil. (Rubiac.) IV E.

Pottsia H. et A. (Apocyn.) ‘X C.

Poupartia Comm. (Anacard.) [Al B, VII A].

Premna L. (Verben.) ‘X F, ‘XI G, XI K, iv a.

Pritcbardia Seem. et Wendl. (Palm.) [X I). XII E, XIII A].

Prosopis L. (Legum.) I K.

Proteaceac [VIII G, IX D], u n, ui b, iv f, v f.

Protium Burin. (Burser.) [VI B, VII A], [vi e, vu n].

Prunus L. (Rosac.) IV H.

Pseudocbrosia BI. (Apocyn.) IV A.

Psidium L. (Myrtac.) V A, V B.

Psychotria L. (Rubiac.) III L. IV E, V E, ‘X G..

Plerocarpus L. (Legum.) I A, I B.

Pterospermum Schreb. (Slercul.) IV I, xi h.

Plychandra Scbeff. (Palm.) V H, [X l), XII E. XIII A],
'

Plychosperma Labill. (Palm..) II F, II J, V II, V I, V J, V K, (X D,

XII E, XIII A], v a, xiv b.

Punica L. Lythrar.) v a.

Putranjiva Wall. (Euphorb.) [VIII F, IX G],

Pycnarrbena Miers. (Menisp.) ‘XI B.

Pygeum Garln. (Rosac.) IV II.

Pyrenaria BI. (Ternslroem.) VI C, VII Dj.

Quassia L. (Simarub.) [VI B, VII A], [vin c, ix o].

Quercus L. (Cupulif.) [VII G, VIII B], in l, xiii j.
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Quisqualis L. (Combret) ‘XII B.

Randia L. (Rubiac.) IV E, ‘X G.

Raiiimciilaceac ‘XI A.

Raphia P. B. [X D, XII E, XIII A],

Rapbiolepis Lindl. (Rosac.) IV H.

Rauwolfia L. (Apocyn.) IV A.

Ravenala Adans. (Musac.) XIV C, i k.

Ravenia Veil. (Rutac.) III F, [VI E, VII E],

Rliamnaceae III G, ‘XI B, n d.

Rhamus L. (Rhamn.) III G.

Rhapis L. f. (Palm.) V K.

Rhizoplioraceae [VI C, VII D].

Rhodamnia Jacq. (Myrtac.) V B.

Rhododendron L. (Ericac.) IV D.

Rhodoleia Hook. (Hamarael.) [VI E, VII E], [vi b, vit a],

Rhodomyrtus ÜC. (Myrtac.) V B.

Rhopaloblaste Scheff. (Palm.) V H, [X I), XII E, XIII A], [X E, XII D],

Rhus L. (Anacard.) [VI B, VII A], xi c.

Rhynchodia Benth. (Apocyn.) ‘X C, ‘X G.

Rhynchosia Lour. (Legum.) ‘XII A.

Ruhiaceae III L, IV E, V D, V E, ‘X G. n e, ii h, u i, tv a,

IV F, [VI C, VII ü].

Rubus L. (Rosac.) ‘XII A.

Rutaceae III F, III G, [VI B, VII A], [VI E, VII E], ‘XI B,

[vi C, VII d], [viii H, IX a], XI c.

Ryparosa BI. (Bixac.) m f, [viii h, ix a].

Ryssopterys BI. (Malpigh.) ‘XI B.

Sabal Adans (Palm.) II J, V H, V J, V K, [X D, XII E, XIII A].

Sabia Colebr. (Sabiac.) ‘XI B.

Sabiaceae III J, III M, ‘XI B.

Saccopetalum Benn. (Anon.) IV G, IV H.

Sageretia Brongn. (Rhamn.) ‘XI B.

Salacia L. (Hippocrat.) III G, ‘XI B.
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Salicaceac [VIII G, IX D].

Salix L. (Salicac.) [VIII G, IX D.

Salvadoraceae ‘XI 11.

Samandura L. (Simarub.) [VI B, VII A], [x d, xii e, xiu a].

Sainydaccae IV F, m f.

Sandoricum Rumph. (Meliac.) III B III C.

Santalaceae IV F.

Santalum L. (Sanlal.) IV F.

Sapindaceae III C, III E, III II, III I, III J, III K,IIIM,‘XIB,

II H, III B, III D, III F, IV A, [VI R, VII a], [vill F, IX c].

Sapindus L. (Sapind.) III E, III I, III J.

Sapium P. Br. (Euphorb.) [VIII F, IX C].

Sapotaccae IV B, IV C, IV D, ‘XI B, v d, [vi d vii h, viii a].

Saprosma BI. (Rubiac.) IV E.

Saraca L. (Legum.) I B, I I.

Sarcocephalus Afz. (Rubiac.) IV E, V E.

Sarcostemona R. Br. (Asclep.) ‘X G.

Sarcostigma W. et A. (Olacac.) ‘XII B

Sassafras Nees. (Laurin.) [VIII G, IX D].

Saurauja Willd. (Ternslroem.) [VI C, VII D],

Sauropus BI. (Euphorb.) VIII E, ‘XI B.

Saxilragaccae XIII J.

Scaevola L. (Gooden.) III L.

Scbelferella Pierre (Sapot.) IV B.

Schima Reinw. (Ternslroem.) [VI C. VII D].

Scbinus L. (Anacard.) [VI B, VII A].

Scbizandra Mclix. (Magnol.) ‘XI A.

Schizolobium Vog. (Legum.) I L, xiv c.

Schleichera Willd. (Sapind.) III C. III I, III J.

Schoutenia Kortli. (Tiliac.) IV I.

Schumacheria Vahl. (Dillen.) IV G, [vi f, vii b, viii d].

Sciadopbyllum P. Br. (Aral.) XIII J.

Scirpodendron Zipp. (Cyper.) n c, n e.

Scolpia Schreb. (Bixac.) IV F.

Scropliiilariaceac V B.
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Scyphostachys Thw. (Rubiac.) IV E, iv a.

Secame R. Br. (Asclep.) *X G.

Semecarpus L. (Anacard.) [VI B. VII A], [vi c, vu d], [vi d, vii h, viii a].

Serenoa H. f. (Palm.) [X D. XII E. XIII A],

Serianthes Benth. (Legum.) I I, I K.

Sesbania Pers. (Legum.) I C.

Shorea Roxb. (Dipteroc.) [VI F, VII B, VIII D], VII C.

Sida L. (Malvac.) XI C.

Sideroxylum L. (Sapot.) IV B, IV C, IV D, [vi o ,
vii h, viii a].

Simaruhaceae [VI B, VII A], 'XI B. in e. ui f, [vi c, vii d],

[viii 6. IX d], [x D, XII E, XIII a].

Sindora Miq. (Legum.) I B, I L, ‘XI A.

Siphonodon Griff. (Hippocrat.) III G.

Sloetia T et B. (Urtic.) [VII G, VIII B].

Smilax L. (Liliac.) ‘X C.

Solamaceac ‘X F, XI G, XI H.

Solandra Sw. (Solan.) ‘X F.

Solanum L. (Solau.) XI G.

Sophora L. (Legum.) I D.

Sorindeia L, (Anacard.) [VI B, VII A].

Soulamea Lam. (Simarub.) [VI B, VII A].

Sparatlosperma Mart. (Bignon.) XI H.

Spathodea P. B. (Bignon.) ‘X F, XI H, XI I, xiv c.

Spatholobus Hassk. (Legum.) ‘XII A.

Sphenodesma Jack. (Verben.) ‘X F, ‘XII B.

Spondias L. (Anacard.) [VI B, VII A], v g, v i.

Stadraannia Lam. (Sapind.) III I.

Stapliylcaceac III I.

Stelechocarpus BI. (Anon.) IV G, i k.

Stemona Lour. (Stemon.) ‘X B.

Stemoiiaceae ‘X B.

Stemonurus BI. (Olacac.) III G.

Stenocarpus R. Br. (Proteac.) [VIII G, IX D]. iv e.

Stephania Lour. (Menisp.) ‘XI B.

Stephauotis Thou. (Asclep.) ‘X G.
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Sterculia L. [Stercul.) IV I, xi c.

Sterciiliaceae IV I, ‘XI B, in i, xi c, xi p, xi h.

Stereospermum Cham. (Bignon.) XI H, XI I. xi c.

Stifftia Mik. (Compos.) III L.

Stigmapbyllon A. Juss. (Malpigh.) ‘XI B.

Stillingia L. (Euphorb.) [VIII F, IX C], m e, xi i.

Stixis Lour. (Cappar,) ‘X A, ‘XI B.

Streblus Lour. (Urtic.) [VII G, VIII B], in l.

Strelitzia Ait. (Musac.) XIV C.

Strombosia BI. (Olacac
)

III G.

Strophanthus DC. (Apocyn.) ‘X C.

Strycbnos L. (Logan.) IV A, X G, i c.

Stylidium Lour. (Coruac.) [VI E, VII E].

Styi'aceae IV D.

Styrax L. (Styrac.) IV D.

Swietenia L. (Meliac.) III A, XI D.

Symplocos L. (Styrac.) IV D.

Syncarpia Ten. (Myrtac.) V C.

Syphomeris Boj. (Rubiac.) ‘X G.

Tabernaemonlana L. (Apocyn.) IV A, iv e.

Tacsonia Juss. (Passifl.) ‘XII B.

Talauraa Juss. (Magnol.) IV F, xui k.

Tamarindus L. (Legum.) I E, I F.

Tambourissa Sonn. (Monim.) [VIII G, IX D],

Tanaeciuiu Sw. (Bignon.) XI I.

Taraktogenos Hassk. (Bixac.) IV F.

Tarrietia BI. (Stercul.) IV I, m i.

Taxatropbis BI. (Urtic.) [VII G, VIII B].

Tecoma Juss. (Bignon.) ‘X F, XI H.

Tectona L. f. (Verben.) XI I, XI J.

Tephrosia Pers. (Legum.) I C, I D.

Terminalia L. (Combret.) [VI C, VII D], [VII F, VIII C], m i, vu c.

Ternstrocmiaccac [VI C, VII D], vin g, ix d].

Tetracera L. (Dillen.) ‘XI A.
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Tetradenia Nees. (Laurac.) [VIII G, IX D].

Tetrameles R. Br. (Datisc.) IV F.

Tetrapleura Benth. (Legum.) I G.

Theobroma L. (Stercul.) IV I, xi f.

Theophrasta Juss (Myrsin.) IV C.

Thespesia Corr. (Malvac.) IX B, XI C.

Thevetia L. (Apocyn.) IV A.

Thrinax L. f. (Palm.) [X D, XII E, XIII A].

Thryallis Mart. (Malpigh.) ‘XI B.

Thunbergia L. f. (Acantb.) ‘X F, [vi c, vu d].

Thuya L. (Conif.) V F.

Tliyinclaeaceae [VIII G, IX D], n h, iii i, iv f.

Tillaceae IV I, VI A, [VI C, VII D], ‘XI B, i k, ii i, ui l,

IV F, [VIII F, IX C], [VIII H, IX A].

Tiliacora Colebr. (Menisp.) ‘XI B.

Timonius Rumph. (Rubiac.) III L, IV E, V E.

Tinomiscium Miers. (Menisp.) ‘XI B.

Tinospora Miers. (Menisp.) ‘XI B.

Toddalia Juss. (Rutac) ‘XI B.

Toechima Radlk. (Sapind.) III E.

Tournefortia L. (Borag) ‘X F, xm j.

Toxocarpus W. en A. (Asclep.) ‘X G.

Trachelospernum Lem. (Apocijn.) ‘X C, ‘X G.

Trachycarpus Wendl, (Palm.) [X D, XII E, XIII A].

Trelotra Baill (Eupborb.) [VIII H, IX A].

Trema Lour. (Urtic.) [VII G, VIII B], m g.

Trevesia Vis. (Aral.) XIII J.

Trewia L. (Euphorb.) [VIII H, IX A], m c, iu d.

Tricbadenia Thiv. (Bixac.) IV F.

Trichilia L. (Meliac.) III B.

Trigonostemon BI. (Euphorb.) VIII E.

Triphasia Lour. (Rutac.) III F.

Tristania R. Br. (Myrtac.) V B.

Tristellateia Thou. (Malpigh.) ‘XI B.

Trithrinax Mart. (Palm.) [X D, XII E, XIII A],
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Turpinia Vent. (Slaphyl). III L.

Tylophora R. Br. (Asclep.) ‘X F, ‘X G.

Ulmus L. (Urtic.) [VII G, IX B].

Uncaria Schreb. (Rubiac.) ‘X G.

Unona L. f. (Anon.) IV G, IV H, *XI A.

Uragoga L. (Rubiac.) III L.

Urceola Roxb. (Apocyn.) ‘X C.

Urtica L. (Urtic.) [VIII G, IX D].

tlrticaceae [VI D, VII H, VIII A], [VI F, VII B, VIII D],

[VII F, VIII C], [VII G, VIII B], [VIII G, IX D], ‘XI B, n h,

III G, III I, III J, III L, [VI C, VII D], VII C, [VIII E, IX c], [VIII H,

IX A], XIV C.

Uvaria L. (Anon.) IV G, IV H, ‘XI A.

Vacciiiiaccae IV D.

Vaccinium L. (Vaccin.) IV D.

Vallaris Burm. (Apocyn.) ‘X C.

Vangueria Juss. (Rubiac.) IV E, V E.

Vateria L. (Dipteroc.) [VI F, VII B, VIII D].

Vatica L. (Dipteroc.) [VI C, VII D], [VI F, VII B, VIII D], VII C, i k, v c.

Ventilago Gartn. (Rhamn.) ‘XI B.

Verbenaceue ‘X F, XI F, XI G, XI I, XI J, XI K, ‘XII B,

II K, IV A, XI H, XIII J.

Vernonia Schreb. (Compos.) 111 L. ‘X G.

Verschaffeltia Wendl. (Palm.) V K.

Viburnum L. (Caprifol.) III L.

Vigna Savi. (Legum.) ‘XII A.

Villarezia R. et P. (Olacac.) ‘XI B.

Violariaceae IV F.

Virgilia Lam. (Legum.) I D.

Vitex L. (Verben.) XI G, XI I, XI J, XI K, n k, iv a, xi h, xiii j.

Vitis L. (Ampelid.) ‘XI B.

Voacanga Thou. (Apocyn.) IV A.

Wagatea Dalz. (Legum.) ‘XII A.
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Wallichia Roxb. (Palm.) II G, V K, ]X D, XII E, XIII A].

Walsura Roxb. (Meliac.) III B, III D.

Wedelia Jaeq. (Compos.) ‘X G.

Weinmannia L. (Saxifrag.) XIII J.

Wendlandia Barll. (Rubiac. IV E, V D.

Wormia Roltb. (Dillen.) IV G.

Wrightia R. Br. (Apocyn.) IV A.

Xanthopyllum Roxb. (Polygal.) III G, i k, ii k.

Xerospermun BI. (Sapind.) III E, III H, III I.

Xylopia L. (Anon.) IV G.

Yucca L. (Liliac.) II A.

Zalacca Reinw. (Palm.) V G, V J, [X D, XII E, XIII A].

Zamia L. (Cycad.) II E.

Zamioculcas Scbott. (Aroid.) n e.

Zanonia L. (Cucurbit.) ‘XII B.

Zanthoxylum L. (Rulac.) [VI B, VII A], ‘XI B.

Zingiber Adans. (Zingiber.) XIV C.

Zingiberaccae XIV C.

Zizyphus Juss. (Rhamn.) 111 G, ‘XI B, n d.

Zygophyllaceac [VI B, VII A].
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'S LANDS PLANTENTUIN.

Het Museum van ’sLands Plantentuin is gelegen aan den groolen

postweg in de onmiddelijke nabijheid van een der ingangen van den

tuin (’).

Gebouwd in het jaar 1859, geheel naar de inzichten van den

toenmaligen Chef van het Mijnwezen met de bedoeling om te dienen

tot Mineralen-Kabinel en Museum ten dienste van het Mijnwezen,

werd het reeds in 1871, nadat de collecties mineralen en steenen

waren overgebracht naar Batavia, afgestaan aan den Directeur van

’sLands Plantentuin om te worden ingericht tot Herbarium en Museum.

De afstand van dit gebouw aan den plantentuin was van buiten-

gewoon groot belang voor deze inrichting en geheel onmisbaar nu

de plantentuin door de aanstelling van D 1
. R. H. C. C. Scheffer tot

Directeur, voor het eerst na vele lange jaren weder onder meer zelf-

standige en wetenschappelijke leiding werd gebracht.

De toen reeds vrij aanzienlijke collecties gedroogde planten, vruchten,

houtmonsters, culluur-producten en spiritus-objecten waren lot dus

verre ondergebracht in een gebouw van zeer primitieven aard, in

1844 opgericht door Teijsmann en geplaatst in den tuin, tegenover de

tegenwoordige woning van den Directeur.

Dit gebouw, eigenlijk niet veel meer dan een groote loods van

60 voel lengte en 20 voet breedte, met een houten beschot en eene

omheining van bamboe, zal wegens zijne eenvoudige constructie en

(‘) Up de kaarl vau den luin is dit Museum aangegeven mei het cijfer 9.
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plaatsing in de onmiddelijke nabijheid van de kanarielaan zeker zeer

weinig hebben bijgedragen tot verhooging van liet aanzien van den

tuin en was bovendien wegens zijne geringe afmetingen onvoldoende

om de steeds zich uitbreidende collecties in zich optenemen, terwijl

er bovenmatige zorg werd vereischt om onder de bizondere klimato-

logische verhoudingen van Buitenzorg de collecties vrij te houden van

vocht en schimmel.

Reeds in 1868, derhalve reeds dadelijk bij het optreden van

T)
r

. Scheffer als Directeur moest hij er in het Jaarverslag op wijzen,

dat de collecties gedroogde planten en houtsoorten door volslagen

gebrek aan lokaliteit niet kon worden uitgebreid. In ’t zelfde jaar

kon hij echter reeds berichten, dat hierin weldra een gunstige ver-

andering zou gebracht worden door overbrenging van de collecties

naar het nieuwe gebouw - het tegenwoordige Museum. — Echter

kon de ontruiming van het bedoelde nieuwe gebouw, de overbrenging

der collecties van het mijnwezen naar Batavia, eerst zeer langzaam en

geleidelijk plaats vinden zoodal in 1869 eerst alleen de boekerij en

eindelijk in 1871 ook de Museum-ohjeclen konden worden overgebracht.

In 1874 werd het voor het publiek opengesteld.

Het tegenwoordige Museum bestaat (‘) behalve uit eene ruime

vertibule in wier achterwand twee gedenksteenen zijn aangebracht,

de eene ter herinnering aan de eerstesteenlegging door den Gou-

verneur-Generaal Chs
. F. Pahud 27 Januari 1859 en de andere als

eenvoudige hulde aan den vroegeren Directeur R. H. C. C. Scheffer

door zijne vrienden en vereerders, uil eene groote zaal die nagenoeg

de geheele lengte en breedte van ’t gebouw inneemt met eene aan de

binnenzijde aangebrachte ommegaande galerij, waartoe een ijzeren

wenteltrap in ’t midden der zaal aangebracht, toegang verleent en

verder rechts en links aan de voorzijde uit eenige vertrekken, waar-

van die aan de linker zijde zijn ingericht tot bibliotheek, terwijl die

aan de tegenovergestelde zijde dienen tot werkkamer van den chef

van ’t Herbarium, tol laboratorium van den volontair-conservator en

tol bergplaats van inserenda.

O Zie platte grond aan het slot van dit werk.



Onder het gehouw, dat vrij hoog boven den grond is opgetrokken,

vindt men ten slotte nog een zeer aanzienlijke bergruimte.

Dank zij de hooge ligging is het Museum nagenoeg vrij van vocht

en kunnen de planten, wanneer zij eenmaal met zorg zijn gedroogd

geworden, zonder vrees voor schimmel of andere nadeelige gevolgen

van vochtigheid worden bewaard.

Veel grootere zorg vereischt evenwel het vrij houden der collectie

van de beschadigingen door insecten aangebracht, zoo zelfs, dat alle

middelen, die men in Europeesche Herbaria daartegen aanwendt, geheel

onvoldoende zijn gebleken en men tot gausch andere maatregelen zijn

toevlucht moet nemen. Herhaaldelijk werd geconstateerd, dat doubletten

van houtmonsters en gedroogde planten naar Europa gezonden, geen

speciale zorg meer vereischten om tegen insecten-beschadiging gevrij-

waard te worden, terwijl de hier achter gebleven specimina zonder

dat bijzondere maatregelen genomen werden, om dit tegen te gaan,

na weinige maanden reeds aanzienlijke blijken van beschadiging aan

den dag legden. De ondervinding heeft dan ook geleerd, dat het in

’t geheel niet voldoende is, om de herbarium-specimina gedurende

eenigen tijd bloot te stellen aan de dampen van zwavelkoolstof, kamfer

ol naphtaline of ook te bestrijken met eene oplossing van sublimaat

gelijk men gewoon is zulks in Europeesche Herbaria te doen. Hoe

zorgvuldig dit ook geschiedde, toch blijven bij gewone sublimaat-

behandeling onvermijdelijk eenige deelen van de plant buiten aanraking

met het vergift en deze vrij gebleven deelen worden in deze gewesten

zoo goed als zeker weggevreten.

De methode, die den laatsten tijd hier is ingevoerd, beslaat dan

ook in eene algeheele onderdompeling van elke nieuw ingezamelde en

gedroogde plant in een hak met sublimaat-oplossing, en daarop ge-

volgde nadroging, eene arbeid die veel tijd vereischt en met aan-

zienlijke kosten gepaard gaat, doch die ons gebleken is, de eenige

volmaakt afdoende methode te zijn. Tijdelijke blootstelling aan de

dampen van zwavelkoolstof of naphtaline geeft in ’t algemeen het

resultaat, dat alle op de oppervlakte der plant voorhanden zijnde

insecten of larven worden gedood, maar daar die dampen niet door-

dringen in alle deelen van de plant, midden in ’t weefsel der takken,
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bloemen, vruchten als anderszins, zoo worden de in die deelen voor-

handen kiemen niet gedood en heslaat er derhalve later altijd kans,

dat deze tot ontwikkeling gekomen, naar huilen geraken en hun ver-

woeslingswerk aanvangen. Toevoeging van naphlaline aan de planten-

pakketten heeft ons alleen bevredigende resultaten gegeven wanneer

de hoeveelheid naphtaline zeer aanzienlijk was.

De goed gedroogde en zorgvuldig vergiftigde planten worden in

zwart-gelakle goed gesloten blikken trommels bewaard, op rekken

opgesteld en elke trommel voorzien van een wit geverfd blikken etiquet

waarop met zwarte letters den naam der familie en ’t geslacht is

aangebracht.

Ook de gedroogde vruchten worden op deze wijze gedurende eenige

minuten in sublimaat-oplossing ondergedompeld, doch vooraf nog aan

alle zijden doorgeprikt en doorgestoken, opdat het gif ook binnen in

de vrucht kan doordringen.

De bedoelde trommels ± 1200 in getal zijn alle geplaatst op de

galerij en families-gewijze gerangschikt naar de letters van het alphahel.

De planten zijn zoodanig in de trommels verdeeld, dal de gedeter-

mineerde soorten zijn gescheiden van die, welke tot nog toe alleen

op hel geslacht zijn bepaald; daarachter volgen dan de trommels met

ongedetermineerde planten uit dezelfde familie en eindelijk de dou-

bletten die uitgewisseld kunnen worden tegen collecties van elders.

Van de gedetermineerde soorten en uittegeven doubletten wordt nauw-

keurig hoek gehouden.

Het is van den beginne aan het streven geweest om in het Buiten-

zorgsche Herbarium zooveel mogelijk bijeen te brengen in de allereerste

plaats de flora van den Maleischen Archipel en verder die van Nieuw-

Guinea, Australië, de Philippijnen, Fransch Cochin-China, de Slrails-

settlemenls en Brilsch-Indie terwijl in mindere mate werk wordt

gemaakt van de flora van andere werelddeelen dan Azië. Alle deze

Aziatische planten zijn vereenigd in een zoogenaamd algemeen Herbarium ;

maar behalve dit vindt men nog afzonderlijk gehouden : een Herbarium

van alle gewassen in ’sLands Plantentuin met inbegrip van cultuur-

tuin en bergluin gecultiveerd: een luinherbarium derhalve, en vooris

een lokaal/lora van Batavia en Buitenzorg.
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Het algemeen Herbarium omvat wat de flora der Nederlandsch-

Indische bezittingen betreft, in hoofdzaak de volgende collecties:

de planten in 1845

—

’58 ingezameld door Zollinger in Oosl-Java,

Bali, Lombok, Soembaiva en Celebes',

door Teusmann in 1854
—

’55 ingezameld in Oosl-Java, Karimon djawa,

Bali en Boleleng: in 1856 in West-Java en in 1857 in de Residenties

Palembang en de Lampongsche districten

;

de rijke collecties door Teusmann als Inspecteur-bonorair der cul-

tures in de jaren 1869/1877 ingezameld op achtereenvolgende reizen

naar Banka, Nieuw-Guinea, Banka en Riouw-Archipel, Oostkust van

Sumatra, Timor Archipel, Sumbawa, Westkust van Borneo, Karimata-

eilanden, Landak ter Westkust van Borneo, Ambon, Boeroe, Soela besi,

Missole en Celebes -,

de planten gecultiveerd in ’sLands Plantentuin, cultuurtuin en

bergtuinen

;

de min of meer uitgebreide collecties verzameld door Kurz, Scheffer,

Mas Arsin, Edeling, Ploem, Forbes, Vorderman, De Monchy en mij op

Java ; door Forbes, Heringa en mij op Sumatra-, door Kurz en Berkhout

op Banka
; door Koorders op de Karimon-djawa-eilanden; door Forbes

op Timor ; door verschillende ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur

over den geheelcn Archipel; door de Nederiandsche Expeditie van bet

Aardrijkskundig Genootschap op de Keij-eilanden etc.

Hoe rijk dit Herbarium ook moge genoemd worden aan planten

uit de verschillende deelen van de Nederlandsch-Indische Bezittingen,

toch valt bet bizonder te betreuren, dat de zeer belangrijke collecties

vóór 1844 ingezameld door Reinwardt, Blume, Kuiil, Van Hasselt en

anderen en ook de latere van De Vriese, Junghuhn en Hasskarl voor

bet meerendeel haren weg hebben gevonden naar Europa, eene om-

standigheid die wegens gebrek aan authentieke exemplaren de studie

der Flora van Nederlandsch-Indië zeer bemoeilijkt. Dankbaar moet bier

echter erkend worden, dat door de groote liberaliteit van den Directeur

van ’s Rijks Herbarium te Leiden, Prof. Dr
. W. F. R. Suringar en

de welwillende hulp van den conservator D'. J. G. Boerlage, alsmede

ook van den Hoogleeraar D r
. N. W. P. Rauwenhofp te Utrecht, in de

laatste jaren aanzienlijke collecties doubletten van deze authentieke

15
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exemplaren aan ’s Lands Plantentuin werden afgestaan, waardoor voor

een gedeelte althans aan het gebrek aan vergelijkingsmateriaal werd

tegemoet gekomen.

Het zou onbillijk zijn om er Blume een verwijt van te maken, dat

bij tijdens zijn Directoraat over ’sLands Plantentuin van 1822—26,

aanzienlijke collecties gedroogde planten, teekeningen en museum-

objecten door hemzelven, Heinwardt, Kuhl en Van Hasselt ingezameld,

naar Leiden beeft gezonden en bet resteerende bij zijn vertrek beeft

meegenomen zonder een even groot aantal doubletten in de Buiten-

zorgsche inrichting achter te laten.

De wanhopige toestand waarin de plantentuin destijds verkeerde

en bet totaal gemis aan eenig vooruitzicht, dat de Buitenzorgsche

plantentuin eenmaal een zelfstandige, groote, wetenschappelijke inrich-

ting zou worden, motiveeren de handelwijze van Blume volkomen.

Uit de geschiedenis van den Plantentuin door D'. Treub medegedeeld

weten wij thans in welke hoogst moeilijke omstandigheden de inrichting

in die jaren verkeerde. In hetzelfde jaar, waarin Blume naar Europa

terugkeerde, werden de posten van Directeur en Teekenaar eenvoudig

opgeheven, het aantal hortulani van twee tot éèn leruggebracht en

de som, die voor het onderhoud van den tuin was uilgelrokken, lot

meer dan de helft verminderd; terwijl bovendien nog een jaar later

alle eigene fondsen voor het onderhoud van den tuin werden ingetrokken

en de kosten van het onderhoud moesten worden bestreden uit de

geldsom ter beschikking gesteld van den Gouverneur-Generaal ten

behoeve van het park, de gronden van het paleis te Buitenzorg en

te Tji panas.

Inderdaad zou het onder die noodlottige omstandigheden onver-

antwoordelijk zijn geweest van Blume, wanneer hij het met zooveel

moeite en met opoffering van aanzienlijke kosten verzameld materiaal,

dat de basis is geworden voor een overzicht van de Flora dezer

gewesten had achtergelaten in eene inrichting, die geen fondsen bezat

om die voorwerpen naar belmoren te bergen en te onderhouden.

Eerst vele jaren later, toen er voor den plantentuin, dank zij het

bewonderenswaardig beleid van den groolen Teijsmann, zonder wiens

krachtig optreden ongetwijfeld de inrichting geheel zou zijn ten onder
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gegaan, betere dagen waren aangebroken, kon er aan gedacht worden

om ook hier ter plaatse collecties aan te leggen van planten en

Museum-objecten. Door Teijsmam’s wetenschappelijken medewerker

Hasskarl werd in 1841 de noodzakelijkheid betoogd van hel aanleggen

van eene boekerij en een Herbarium «gedeeltelijk om van elke plant

des luins altijd bloeiende en zoo mogelijk vruchtdragende exemplaren

te kunnen vergelijken; gedeeltelijk om aan andere wetenschappelijke

instituten en geleerde mannen de zeldzaamste planten van onzen tuin

door gedroogde exemplaren te kunnen laten zien en kennen te leeren”

en bij Gouvernements besluit van 14 Augustus 1841 N°. 1 werd

autorisatie verleend om in 1842 te beschikken over een geringe geldsom

tot bet aanleggen van een Herbarium en bet onderhoud daarvan.

Eerst in 1844 echter werd er tot den bouw van hel reeds besproken

eenvoudig Museum overgegaan en kon er een begin gemaakt worden

met bet aanleggen van een Herbarium, dat reeds zeer spoedig aan-

zienlijk in uitgebreidheid toenam. Terzelfder lijd toch werden connecties

aangeknoopt met botanische inrichtingen in Britsch-Indië, Australië en

de Kaap de Goede Hoop, waarbij groote collecties doubletten \an

Herbarium-exemplaren uit den Indischen Archipel konden worden

uilgewisseld legen collecties van andere tropische gewesten, met bet

doel om door vergelijking met de Flora van naburige streken te komen

tot een grondige kennis van de plantenwereld van den Maleischen

Archipel. Die collecties zijn gelukkig behouden gebleven en alweder

door bet beleid van Teijsmann.

Wanneer, gelijk zoo even gezegd werd, de handelwijze van Blume

om in de jaren 1822/26 alle te Buitenzorg bijeengebrachte gedroogde

planten en Museum-objecten naar Leiden te zenden, gemotiveerd kan

worden genoemd ,
uit een ganseb ander gezichtspunt moet het

beschouwd worden, dat Blume in 1844, in zijne hoedanigheid van

Directeur van ’s Rijks Herbarium te Leiden, eene ernstige poging beeft

aangewend om ook deze met zooveel zorg-en moeite bijeengebrachte

nieuwe verzamelingen aan den Buitenzorgschen plantentuin te onttrek-

ken; eene poging die echter mislukt is. (Zie Tuingeschiedenis pag. 20).

Dit is in hoofdlrekken de geschiedenis van bet alqcmeen Herbarium.

Hel afzonderlijk gehouden luinherbarium en de lokaalflora van Batavia
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en Buitenzorg zijn van later dagteekening. Het eerste omvat alleen

de planten uit den tuin voor zooverre deze op nieuw zijn gedeter-

mineerd geworden voor liet opmaken van een nieuwen catalogus.

Tot dit doel, n. 1. de verificatie van alle planten uit den tuin is

de kaart van ’s Lands Plantentuin verdeeld in 1 4 detailkaarten gemerkt

I—XIV en elke kaart verder verdeeld in vakken gemerkt A—Z. De

hoornen in elk vak voorkomende zijn genummerd. Elk vak wordt

nu verscheidene malen in het jaar onderzocht en van eiken hoorn, die

bloem of vrucht draagt wordt Herharium-materiaal ingezameld en in

gedroogden staat gedetermineerd en zoo noodig ook beschreven, terwijl

bovendien nog weinig bekende of nieuwe karakteristieke planten

worden afgebeeld. Tevens wordt hierbij gezorgd voor het bijeen-

brengen van een uitgebreide collectie gedroogde vruchten en technische

producten en een dito collectie bloemen en vruchten op spiritus welke

in bet Museum worden bewaard. Van elke bloeiende of vrucht-

dragende plant worden een voldoend aantal exemplaren ingezameld,

waarvan één wordt geinsereerd in T algemeen Herbarium en een

tweede exemplaar in hel afzonderlijk gehouden Tuinherbarium, terwijl

een derde eindelijk wordt gedeponeerd in bel Botanisch Laboratorium

ten gebruike van bezoekers der inrichting en de overige worden uit-

gewisseld als doubletten.

Terwijl de gedroogde planten alle hare plaats hebben gekregen op

de rondgaande galerij aan de binnenzijde van de groote zaal aange-

bracht, wordt deze laatste zelve in beslag genomen door bet Museum.

In de allereerste plaats vindt men in bet Museum een vrij aan-

zienlijke collectie gedroogde vruchten en zaden van tropische gewassen

in groote, lage kasten met glazen ramen gedekt. Elke vruchtensoort

wordt bewaard in een zwart gelakt zinken bakje waarop tevens bel

etiquet is aangebracht.

In de tweede plaats bevat bet Museum eenc collectie bloemen en

vruchten op spiritus. Deze verzameling niet minder dan de vorige

van groot gewicht voor de studie der Flora is bewerkt volgens de

door den Iloogleeraar Huno De Vries aangegeven Methode met zoutzuur

en opgesteld in glazen buizen en slopfiesschen van verschillenden

vorm en grootte families-gewijze gerangschikt in groote buizen-rekken
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die in wandkasten zijn aangebracht. Beide collecties vormen de eigenlijke

kern van het Museum en worden dan ook geregeld uitgebreid.

Ten 5dc bevat bel Museum een collectie houtmonsters. Deze

verzameling is niet groot maar onderscheidt zich gunstig van alle

dergelijke houtverzamelingen, doordien de botanische herkomst van

alle blokjes bekend is, en er zorgvuldig voor wordt gewaakt, dat geen

houtblokjes daaraan worden loegevoegd, waarvan de herkomst duister is.

Eertijds bezat hel Museum zulk eene uilgebreide houlcollectie, dat

daardoor een vrij aanzienlijk deel van dc beschikbare ruimte werd

ingenomen. Deze blokken in dwars en lengte doorsnede, (de laatste

van een Meter lengte), vereischten een buitengewone zorg om vrij te

worden gehouden van voorldurende beschadiging van insecten. Die

blokken waren bijeengebracht uil alle deelen van den Maleischen

Archipel en droegen behalve een aanduiding van de plaats van herkomst,

ook den inlandschen naam van den boom voor zooverre de boom

door de bevolking met een specialen naam werd aangeduid.

Groote waarde had deze verzameling geenszins; de botanische

oorsprong was ten eenenmale onbekend, en wegens totaal gemis aan

herbarium-maleriaal behoorende bij de boomsoort, waarvan het hout

voorhanden was, was het ook niet mogelijk dezen op te sporen; de

inlandsche namen gaven weinig zekerheid omtrent de soort die daar-

mede wordt bedoeld, aangezien dezelfde naam menigmaal zelfs in

naburige districten wordt gegeven aan zeer verschillende boomsoorten,

terwijl niet minder vaak ook eene en dezelfde boomsoort verschillende

namen draagt. Die collectie, waarop om de verschillende genoemde

redenen weinig prijs werd gesteld, is thans niet meer in ons bezit

doch een andere kleinere collectie is daarvoor in de plaats gekomen

van goed gedetermineerde houtsoorten, waarvan men tegelijk ook

weet in hoeverre dit in de plaatsen van herkomst in gebruik is.

Ten 4de . Eene verzameling vezelstoffen hoofdzakelijk van Rameh,

Jute, ananas, pisang, koilb, Manilla-hennep, Pandanus, Pompoeroetan

etc. waarvan ik hier om niet te uitvoerig te worden de catalogus

achterwege laat.

Ten 5de . Een collectie handelsmonsters van rotan, waaronder 59

verschillende soorten, ten geschenke ontvangen van de Factorij der
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Nederlandsche Handel-Maalschappij te Singapore en van de Factorij

te Batavia; en verder een aantal soorten door Teijsmann ingezameld

op Borneo’s Westkust en door Ecoma Verstege bijeengebracht op het

eiland Billiton.

Ten 6do
. Een uitgebreide collectie monsters van Caoutchouc (karet,

India Rubber) destijds op verzoek van den Directeur van ’s Lands

Plantentuin ingezameld door de ambtenaren van het Binnenlandsch

Bestuur in den geheelen Archipel.

Onder deze wil ik bier alleen noemen : de gewone karet, bet uit-

nemende product van Ficus (Urosligma) elastica een kolossalen woudreus;

(ook bekend onder den naara van breedbladige waringin) een boom

die vooral de laatste jaren veelvuldig wordt aangeplant en wiens

product een hooge waarde heeft op de Europeesche markt; Ceara-

rubber bel product van JRanihol-Glaziovii ; Para-rubber van Hevea

Brasiliensis ; caoutchouc van Caslilloa elastica en van Minusops balata —
de balata van West-Indië — en verder nog: Gelah gitan, G. kadjai,

G. Ngaril etc. afkomstig van slingerplanten uit de familie derApocy-'

naceae van Sumatra en vele andere.

Ten 7 dc
. Een zeer uilgebreide verzameling van getah-pcrtja-soorlen

uit den geheelen maleischen Archipel waaronder bet product van:

Palaquium Gulta Brck. ; Palaquium oblongifolium Brck.
; Palaquium

Borneensc Brck.; Palaquium Treubii Brck., Palaquium Treubii var.

parvifolium alle producten van uitnemende kwaliteit even als dat van

Payena Lceni B. et H. en verder de minder voortreffelijke handelssoorten

van Palaquium Vriescanum, Palaquium xanlochymum, Palaquium pisang,

waarmede de bovengenoemde vaak worden vermengd en eindelijk een

groote collectie vervalschte handelssoortcn, voor een groot aantal

procenten bestaande uit caoutchouc van inferieure kwaliteit of uit

dammar met een laagje getah-perlja omgeven.

Ten 8 ste
. Een groote verzameling van bastsoorlcn, die voor de

looierij of voor verfstoffen worden gebruikt.

Ten 9dc
. Een collectie kinabasten.

Ten 10dc . Plantaardige vetten — waaronder Minjak Tengkawang —
of vegetable tallow, afkomstig van Shorea Slenoptera Brck. Shorca

aplcra Brck., Isoplera borncensis Schelf. ; een vel dat van Borneo uit-
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gevoerd over Singapore naar Amerika en Europa gaat om daar gebruikt

te worden voor de fabricage van stearine-kaarsen

;

Sesam- of Widjen olie van Sesamum indicum;

Djarak-olie van Ricinus communis;

Kapok-o\ie van Eriodendron anfracluosum

;

Katjang-olie van Arachis hypogaea

;

Kanarie-olie van Canarium commune;

Cocos-olie van Cocos nucifera;

Palm-olie van Elaeis guineensis;

Katoen-olie van Gossypium spec. div.;

Kamfer-olie van Uryobalanops aromalica;

Zonnebloemen -olie van Helianthus animus;

Tangkallak van Lepidadenia Wightiana;

Tjampaka olie van Myristica Horstieldii;

Pifjoeng-oUe van Pangium edule;

Beurre du Gabon van Polygala oleifera

en vele andere soorten van vetten en olieën.

Ten ll de Meelsoorten waaronder van:

Manihol utilissima — Cassave, Tapioka;

Arachis hypogaea — Katjang tanah

;

Cajanus indicus — Katjang hieries

;

Calocasia antiquorum — Tales;

Maranla indica — Sago patat;

Balalas edulis — Oebie djawa;

Curcuma longa — Koneng gedeh;

Arenga saccharifera — Aren;

Zea mays — djagong;

Sagus laevis — Sago;

en vele andere soorten.

Ten 12dc
» Een eompleete collectie Indigo-monsters uit den bandel

van de Heeren Dorrepaal te Djocdjocarla en de Factorij der N. Handel

Maatschappij te Semarang.

Ten 15dc
. Een uitgebreide verzameling van harsen en dammers

waaronder

:

Baros-kamfer van Dryobalanops aromalica;
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Drakenbloed van Daemonorops Draco;

Dammar mala koetjing van Hopea spec. div.

Dammar maranti van Shorea maranti;

Minjan of Keminjan van Styrax Benzoïn;

Dammar poelih van Dammara alha;

Angsana van Pterocarpus indicus;

Dammar rassak van Vatica rassak

;

Madja van Aegle Marmelos elc.

Verder min of meer uitgebreide verzamelingen van cacao-, suiker-,

thee-, koffie-, rijst- en tabakmonsters; nootmuskaat en foelie; zwarte-

en witte peper; katoen en kapok; gambir, kruidnagelen, Japansche

bamboesoorten, annatto en andere cultuur-producten.

Dit Museum is dagelijks van ’s morgens 7 tot ’s namiddags 5 uur

voor het publiek geopend.

BIBLIOTHEEK.
De wordings-geschiedenis der Boekerij is door D r

. Treub medege-

deeld in de Inleiding lot den «Catalogus der Bibliotheek van ’sLands

Plantentuin, uitgegeven te Batavia— Landsdrukkerij— 1887”; ik meen

den belangstellenden lezer hiernaar te mogen verwijzen. Sedert

de uitgave van dezen Catalogus is daarop twee malen een Supplement

verschenen waaruit blijkt hoezeer de boekerij jaarlijks aanzienlijk in

beteekenis toeneemt. Hel eerste Supplement op den Catalogus is af-

zonderlijk uitgegeven te Batavia in 1889; bel tweede verscheen als

Bijlage IV bij bel jaarverslag over 1890. Uil de vergelijking van den

Catalogus van 1887 met bet 2 le Supplement ziel men, dat bel aantal

nummers der boekwerken van 1600 is gestegen lot 2327 en dat der

titels van tijdschriften van 1.05—165.

Een overzicht over de indeeling der Bibliotheek laat ik hier volgen.

Men zal daaruit zien, dat zij niet alleen van interesse is voor hen,

die eene speciale studie hebben gemaakt van de plantenkunde, maar

ook in de afdeelingen D—H een schat van boeken bevat, handelende

over andere onderwerpen.
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WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKINGEN

VERRICHT AAN OF MET BEHULP VAN

’S LANDS PLANTENTUIN.

INLEIDING.

De aanvang van de kennis der tropische flora van onze Oost-

Indische Bezittingen dateert reeds van lang geleden, want reeds voor

twee en een halve eeuw ongeveer brachten onze koopvaarders, behalve

hunne handelswaren ook allerlei andere zaken, welke hen de moeite

waard schenen, mede. Zoo werden onder meer ook vreemde planten

en zonderlinge dieren medegebracht, zonder natuurlijk in het minst

op de mogelijk wetenschappelijke waarde daarvan te letten; waren

die vreemdelingen eenmaal levend in het moederland aangebracht,

dan werd er aan hun onderhoud zeer veel zorg en moeite hesleed,

ten einde ze zoo mogelijk in het leven te behouden.

Naarmate er meer vreemde planten aangebracht waren, in die mate

steeg ook de belangstelling, vooral van enkele, meer begaafde lief-

hebbers in deze uitheemsche producten, zoodat zij moeite noch kosten

spaarden, om de oude op te kweeken en zich nieuwe te verschaffen.

Zoo verzamelden eenige vermogende personen langzamerhand een

groot aantal dezer planten, welke zij, deels in het vrije, of ook in

tot dit doel aangebouwde kassen aankweekten, in welke laatste men

zich dan kon verlustigen in den aanblik van een, wel is waar zeer

klein, deel van hetgeen de rijke Flora der Oost-Indische eilanden aan

schoons en merkwaardigs oplevert.

Oorspronkelijk dus slechts als curiositeiten verzameld, kon het niet
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anders oi' die nog zoo weinig bekende kinderen eener tropische flora

moesten ten slotte ook aan de wetenschap gewichtige diensten gaan

bewijzen, want behalve dat de plantkundigen dezen nieuwelingen

gaarne hunne volle aandacht wijdden, waren ook niet zelden de be-

zitters dier verzamelingen verlicht genoeg om in te zien, welk een

schal zij onder hunne berusting hadden.

Als voorbeeld daarvan noem ik Clifforu, Burgemeester te Amsterdam,

bezitter van een prachtige collectie uilheemsche planten, welke op

zijn buitengoed »de Hartecamp” hij Haarlem verzorgd werden. Op

aanbeveling van
.
Boeriuve droeg Clifford aan den later zoo beroemden

Zweed, Carouis Linnaeus op, zijne verzamelingen te rangschikken en

te beschrijven. Twee jaren besteedde Linnaeus aan den opgedragen

laak en het resultaat van dien onvermoeiden arbeid was in de eerste

plaats de uitgave in 1737 van het folio-prachtwerk getiteld » Hortus

Cli/forlianus", zijnde een beredeneerde catalogus van de plantenschatten

in den Harlecamp aanwezig; de voornaamste dier gewassen waren

bovendien op 32 platen in kopergravure afgebeeld.

Dal bij deze bewerking zijner verzameling slechts belangstelling in

zijne schatten bij Clifford in het spel geweest is, kan daaruit blijken

dat Linnaeus gedurende de beide jaren welke hij op den Hartecamp

doorbrachl, niet alleen met Clifford diens buis en tafel deelde, en bij

een aanzienlijke jaarwedde ontving, maar bovendien daaruit dat bet

kostbare werk, de bovengenoemde » Hortus Cli/forlianus'', slechts

bestemd werd om als geschenk te dienen aan wetenschappelijke in-

stellingen en aan beroemde personen.

Doch dit prachtwerk was niet het eenige resultaat van hel verblijf

van Linnaeus in den «Hartecamp”, daar gelijktijdig nog meerdere werken

voor de pers gereedgemaakt werden, werken waarbij dus diezelfde

verzameling tropische planten nogmaals gewichtige diensten bewezen.

De » Hortus Clifforlianus" was echter noch de eerste, noch ook de

laatste beschrijving van vreemde planten die wij uil dien lijd bezitten,

want zoowel vóór, als vooral na 1757 verschenen er meerderen,

waarvan enkelen nog tol op den huidigen dag als standaardwerken

mogen genoemd en geroemd worden.

Van de hand van Linnaeus verscheen later nog de Flora Zeylanica;
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van die van andere plantenbeoefenaars wenscli ik hier slechts, hij

wijze van voorbeelden, te noemen de heide werken van

:

Casparus Commemnüs: Flora Malabarica sive Horti Malabarici Catalogus.

Lugdun.-Balav. 1G9G ('); cn

Horti Medici Amstelodamensis Rariorutn Plantarum Descriplioel tcones,

Amsterdam, 1G97

;

beide dus lang vóór de werken van Lianneus verschenen.

Onder de latere, meerendeels evenzoo foliowerken, door keurige

platen in kopergravure opgeluisterd, noem ik:

Joannis Burmanxits. Thesaurus Zeylanicus. Amsterdam 1737; en

Flora Indica. Leiden 1768.

Georgius Everardis Rümphuis. liet Amboinscli Kruidboek, G dln.

folio. Amsterdam, 1741—1747.

Rheede tot Drakenstein, Hortus Malabaricus, 12 dln., folio, Amster-

dam, 1774.

Dit waren enkele der voornaamste werken welke over de planten

onzer Overzeesche Bezittingen verschenen waren, toen in Mei 1817,

op voorstel van Reixwaudt, ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg werd

opgericht.

Dat hiermede een groeten slap gedaan was, welke in verschillende

opzichten aan de plantkunde bevorderlijk moest zijn, behoeft wel niet

nader aangeloond te worden. Een der eerste groole voordeelen van

zulk een tropischen plantentuin was, dat nu niet meer, zooals vroeger,

het op reizen in den Archipel verzameld, dikwijls zeer weinig com-

pleet, materiaal gedroogd en naar Europa gezonden moest worden,

om eerst aldaar bewerkt te worden, maar dat de planten, welke levend

van de reizen medegebracht werden, nu in den Plantentuin een plaats

konden vinden en daar aangekweekt worden. Met de beschrijving

en rangschikking der nieuwe planten, kon dan gewacht worden tot

dat alle de daartoe benoodigde gegevens verzameld waren, zoodat het

nu niet meer behoefde voor te komen, zooals het vroeger dikwijls

het geval was, dat van nieuwe plantensoorten slechts enkele en dan

nog zéér onvolledige exemplaren bekend waren.

(') In dien tijd behoorden, zooals bekend is, zoowel Ceylon als ook de Kust van Malabar

tot onze Overzeesche Bezittingen.
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Het zooveel mogelijk verrijken van den tuin was nu een eerste

vereischte, en ook de Regeering begreep dit zóó goed, dat herhaaldelijk

aan ambtenaren van den tuin gelegenheid gegeven werd meer of

minder verre reizen door den geheelen Archipel heen te maken, ten

einde zooveel mogelijk levende, nieuwe planten voor den tuin te verza-

melen. Het was vooral Teijsmann, aan wien den lof toekomt op die wijze

zeer veel tot de verrijking van den Plantentuin te hebben bijgedragen.

Hoe snel hierdoor het aantal plantensoorten in den Plantentuin

toenam kan men hel best afleiden uit de Catalogi die daarvan uit-

gegeven werden.

De eerste dezer, verschenen in 1825 dus 6 jaar na de oprichting,

en in welke slechts eenige der merkwaardigste planten vermelding

vonden, bevat toch reeds niet minder dan 912 soorten; in de tweede,

van 1844, worden 2885 soorten vermeld, waaronder 185, tol nog

toe geheel onbekende; terwijl de derde, door Teijsmann en Binnendijk

in 1866 saamgesteld, tusschen 9 en 10 duizend soorten bevatte.

Zoo was dus door de oprichting van ’s Lands Plantentuin een uit-

stekende gelegenheid geschonken om de planten onzer Overzeesche

Bezittingen te leeren kennen, maar nog slechts voor zoover dit be-

trekking had op de Hora dezer streken, en op de beschrijving en

rangschikking der gewassen.

Gedurende de eerste tientallen jaren van zijn bestaan voldeed de

tuin echter volkomen in de bestaande behoeften, daar de weten-

schap in dien tijd aan een zoodanige inrichting geen andere eischen

stelde, omdat juist de plantenaardrijkskunde, met de vormleer, be-

schrijving en rangschikking der planten de eenige onderwerpen waren

welke toen in de plantkunde op den voorgrond traden.

Weldra zou echter de zich steeds ontwikkelende wetenschap nog

andere eischen gaan stellen en dit geschiedde vooral toen de mikros-

kopen, welke reeds lang geleden uitgevonden waren, meer algemeen

verkrijgbaar en tevens verbeterd waren, want eerst toen kon de

studie van den inwendigen houw der planten een meer belangrijke

plaats in de plantkunde gaan innemen. Op de anatomie volgde reeds

spoedig de ontwikkelingsgeschiedenis, die ons leeren moest op welke

wijze de definitieve houw der plant tot stand gebracht wordt.
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Toen nu in den tijd van opkomst der anatomie en der ontwikke-

lingsgeschiedenis, die studiën slechts ten doel hadden eenig algemeen

inzicht in den houw en de wording der planten te verkrijgen, was het

van slechts weinig belang welke planten voor onderzoek gekozen

werden, zoodat in de eerste plaats diegene genomen werden, welke

de onderzoeker in zijne nabijheid vinden kon, en dus de in het wild

groeiende planten en verder de kasplanten die toevallig voorhanden

waren. Ook hierbij bewezen de van de tropen ingevoerde planten

dus reeds niet geringe diensten.

Nadat echter de algemeene begrippen omtrent de anatomie der

plant vastgesleld waren, kwam het er op aan houw en ontwik-

keling der verschillende planten onderling te vergelijken en in verhand

met hare systematische verwantschap te onderzoeken.

Was het voorhanden materiaal tot op dat oogenblik veelal voldoende

geweest; tengevolge van de meer bepaalde eischen der vergelijkend-

anatomische en onlwikkelingsgeschiedkundige vragen kon het nu niet

meer in de geheele behoefte voorzien, vooral niet wanneer hel vragen

gold op bloemen en vruchten betrekking hebbende, want hoevele

tropische planten verblijven niet jaren achtereen in schijnbaar vol-

komen gezonden toestand in onze kassen, zonder ooit bloemen of

vruchten voort te brengen.

Waar deze moeielijkheden zich voordeden zocht men naar een

uitweg, welke daarop nederkwam dat men trachtte zich spirilus-

materiaal te verschaffen, dat door bekenden of vakgenooten, op de

plaats waar de gewenschtc planten voorkwamen, verzameld en gecon-

serveerd moest worden.

In zeer vele gevallen was ’s Lands Plantentuin in slaat den

onderzoekers, zoowel in Europa als elders, ook hierin de behulpzame

hand te bieden, en hen het materiaal te verschaffen dat voor de

voortzetting hunner onderzoekingen onontbeerlijk was.

Waar het dus vragen naar anatomie of ontwikkelingsgeschiedenis

gold, kon in vele gevallen door toezending van spiritus-maleriaal nog

hulp verleend worden, doch loen de physiologie en de biologie der

planten meer en meer op den voorgrond traden, toen was het een

onmogelijkheid geworden onderzoekers, in Europa verblijvende, met

iü
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materiaal van dienst te zijn, want, wanneer men zoekt door te dringen

in de kennis van de levensverschijnselen der plant (als voeding, groei,

enz.) en van de betrekkingen die er beslaan lusschen de planten

onderling en tusschcn deze en de dierenwereld, (bevruchting van bloemen,

verspreiding van zaden enz.) dan is het een eerste en noodzakelijk

vereischle dal de planten zich volkomen, of ten minste zooveel mogelijk

in hunne normale omgeving bevinden, omdat bet juist de uitwendige

omstandigheden zijn welke bij genoemde verschijnselen een zeer ge-

wichtige rol spelen.

Daar nu juist in de laatste 50 jaren physiologie en biologie steeds

meer beoefend werden, moest zich ook een steeds grooter wordende

behoefte doen gevoelen, om ook de tropische planten op dezelfde

wijze Ie midden van hunne natuurlijke omgeving te onderzoeken,

evenals men dit zoo lang achtereen in Europa met de planten der

gematigde streken gedaan had.

Des te meer was hel botanisch onderzoek in de tropen langzamer-

hand een eisch der wetenschap geworden, omdat deze in den grond

een geheel Europeesch product is, zoodat het van te voren verre van

zeker was, dat de resultaten met de planten der gematigde luchtstreken

verkregen, ook voor de tropische planten zouden gelden.

Elk onderzoek dezer laalstcn in hunne eigene omgeving, welke zoo

geheel afwijkt van die Ie midden waarvan in Europa bijvoorbeeld de

planten leven, moest dus of een zeer gewenschte en zelfs noodzakelijke

bevestiging der tot nu toe waargenomen verschijnselen opleveren, dan

wel nieuwe feilen doen kennen en nieuwe inzichten doen ontstaan,

welke alle
,

de laatste vooral
,

van het grootste belang beloofden

te zijn.

Zoo heeft dus de steeds dieper in de geheimen van het leven der

plant indringende Wetenschap den eisch gesteld, dat er gelegenheid

zou verschaft worden, om ook in de andere deelen der wereld, dan

in de gematigde streken alléén de levensverschijnselen der plant

Ie besludeeren. Als belooning beloofde zij een rijken oogst van

nieuwe feilen en begrippen aan een ieder die hare eischen inwilligde:

het hieronder volgende overzicht over de wetenschappelijke resul-

taten hier op Java aan en met behulp van ’s Lands Plantentuin
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verkregen, gedurende de 75 jaren dat deze nu bestaal, en vooral

sedert de oprichting van het laboratorium (in 1885), bestemd om

gastvrijheid en hulp te verleeneii aan dengenen die Java en den

Plantentuin met een wetenschappelijk doel komen bezoeken, mogen

bewijzen dat de Wetenschap bare beloften niet geheel onvervuld beeft

gelaten.

Wij zullen nu trachten bier een overzicht te geven over de uit-

komsten die verkregen zijn als direct of als indirect gevolg van de

oprichting van ’s Lands Plantentuin. Hiertoe zullen zooveel mogelijk

besproken worden

:

1°. alle geschriften van de band van ambtenaren die verbonden waren

of zijn aan ’s Lands Plantentuin, na bet tijdstip van hun indienst-

treding ;

2°. de onderzoekingen verricht door wetenschappelijke bezoekers van

’s Lands Plantentuin, hetzij gedurende bun verblijf te Buitenzorg

of ook na dien, mits daarvoor gebruikt werd bet door henzelven

van hier medegebracht materiaal.

Daar echter niet alle resultaten, door de bezoekers van Buitenzorg

verkregen, reeds gepubliceerd zijn, maar, ten minste ten deele,

binnen korter of langer tijd in geschrifte verwacht kunnen worden,

zoo zullen wij hier levens vermelden, welke onderwerpen door

hen nog bestudeerd werden, behalve die waarover reeds mede-

deelingen verschenen zijn. De gegevens daartoe onlleenen wij aan

bet «Laboratoriumboek” in hetwelk de bezoekers zelven bet een

en ander mededeelen, van hetgeen op hun verblijf en op hunne

onderzoekingen betrekking beeft;

5°. de geschriften uitgegeven door niet-ambtenaren en niet-bezoekers

van Buitenzorg, wanneer deze geschriften uitsluitend bet gevolg

zijn een onderzoek aan materiaal door bezoekers alhier bijeen-

gebracht, en dat door ben aan anderen ter bewerking was

afgestaan; terwijl eindelijk nog in ’l kort vermeld zullen worden:

4°. enkele der voornaamste dier onderzoekingen verricht uitsluitend aan

van bier loegezonden materiaal.
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Er werd boven reeds op gewezen dat ook in niet zeldzame gevallen

de Plantentuin in de gelegenheid was om buitenlandsclie onderzoekers

verschillend materiaal te verschaffen ter afsluiting hunner reeds aange-

vangen onderzoekingen over een bepaald onderwerp; deze gevallen

zullen hier echter niet besproken worden niet alleen omdat het

wetenschappelijk aandeel dal de Plantentuin in elk dier gevallen gehad

heeft te gering is om afzonderlijk genoemd te worden, maar ook

omdat dit niet dan hoogst moeielijk met juistheid zou zijn na te gaan.

Alle de hieronder aan te halen werken en brochures zijn in de

Bibliotheek van ’s Lands Plantentuin voorhanden. Mocht een enkel

geschrift aldaar en dus ook hieronder gemist worden, zoo zal dit

zeker wel niet tot de voornaamste of gewichtigste belmoren.

De te bespreken geschriften zullen gerangschikt worden naar de

onderwerpen waarover zij handelen, doch zóó dat meermalen een zelfde

werk in meerdere hoofdstukken zal moeten aangehaald worden. In

de besprekingen der verschillende publicaties zal zooveel mogelijk

getracht worden een kort overzicht te geven over de voornaamste

resultaten die elk der onderzoekingen heeft opgeleverd, zonder natuurlijk

in details te treden, daar voor deze laatste de beschikbare ruimte

veel Ie klein zoude zijn.
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SYSTEMATIEK EN FLORA.

Reeds dadelijk doet zich hier eene moeielijkheid voor welke een

afwijking van hel door ons gestelde plan noodzakelijk maakt. Dit

bezwaar bestaat daarin dat het niet doenlijk is in korte woorden een

overzicht te geven van den inbond van een floristisch of systematisch

geschrift, daar deze hoofdzakelijk bestaan uit een opnoeming van de

namen der in een bepaalde streek gevonden planten met vermelding

der vindplaatsen of van beschrijvingen van nieuwe of minder goed

bekende soorten. Wij moeten ons dus bier bepalen tot bet noemen

van de titels dier werken

:

Van de hand der ambtenaren van den Plantentuin (‘) zijn over de

Systematiek en de Flora van Nederlandsch-Indië de volgende geschriften

verschenen
(

2
):

C. G. C. Reinwardt.

Omtrent het door hemzelven verzameld materiaal heeft Reinwardt

alléén niets gepubliceerd, doch wel met medewerking van anderen,

hoewel dan toch slechts een paar kleinere geschriften, nl.

:

Reinwardt et Hornschuch. Musci Frondosi Javanici; Akad. 1826; en

Reinwardt, Blume et Nees ab Esenbeck. Hepaticae Javanicae.

C. L. Blume.

Catalogus van eenige der merkwaardigste, zoo in- als uitheemsche

gewassen, te vinden in ’sLands Plantentuin te Buitenzorg, 1823.

Bijdrage tot de Hora van Nederlandsch-Indië, 1825—26.

Enumeralio plantarum Javae et insularum adjacentium minus cognitarum

vel novarum, ex herbarüs Reinwardtii etc., 1830.

Neesia, genus plantarum javanicum, Verh. Akad. 1833. Vol. 17.

(') De ambtenaren zijn gerangschikt in volgorde van het tijdstip hunner aanstelling.

(’) Het is mij tol mijn spijt niet mogen gelukken van enkele der als afdrukken voorhandene

geschriften, te weten te komen in welke tijdschriften die oorspronkelijk verschenen zijn.



246

Eenigc waarnemingen omtrent de Culilawan-boom van Rumpiiius, Nat.

G. (*), 1834, I p. 43.

Eenigc opmerkingen over de natuurlijke rangschikking van Rhodca,

Tupistra en Aspidistra enz. Nat. G., 1834, I. p. 67.

De novis quibusdam plantarum familiis expositis et olim jam expo-

silarum enumeratio, Nat. G., 1834, I. p. 131.

ltumphia, sive commentationes botanicae, 1835—36.

Museum botanicum Lugduno-Balavum. 1849—51.

Flora Javae et insularum adjacenlium, nova series 1858.

Monographie der Oost-Indische pepersoorten.

Bijdrage tot de kennis der 0. I. Orchideen en het maaksel (de organi-

satie) van hare bevruchtingswerktuigen, Versl. en Meded. Nat. Afd. Kon.

Akad. Amsterdam, Dl. 7.

ZlPPELlUS.

Van Zippelius schijnen geene geschril’len gepubliceerd te zijn. Wel

werd in 1856 zijne wetenschappelijke nalatenschap door hel Bestuur

der Natuurkundige Vereeniging te Batavia opgezonden naar Blume ter

bewerking, doch tot publicatie schijnt het nooit gekomen te zijn.

J. E. Teijsmann.

Van Teijsmann daarentegen zijn, gedurende zijn meer dan 50-jarig

verblijf aan den tuin een groot aantal, vooral kleine mededeelingen

verschenen, zoowel van hemzelven alléén, als van hem en Binnendijk

gezamenlijk. Van Teijsmann alléén zagen het licht:

Gelah-pertjah en andere Getah-soorlen in ’s Lands Plantentuin te

Buitenzorg; Nat. T. (*), 1850. I, p. 476.

Handleiding tol het verzenden van zaden en levende planten en hel

bewaren van herbaria ol' het droogen van planten, ibid. 1852, lil,

p. 623.

Iets over VVidjojo koesoemo
(
Pisonia sylvestris, Tcysm. cl Binncndk.)

ibid. 1855, IX, p. 349.

Uittreksel uit een dagverhaal eener reis door Üost-Java, Karimon-

Java en Bali Boleleng; ibid. 1856. XI, p. 111.

Dagverhaal eener botanische reis over de Westkust van Sumalra; ibid.

1857, XIV, p. 249.

(') Aal. G. beleckcnt: Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie; uitgegeven

te Amsterdam en Leiden.

(

l
)

Nul. T. bcteckcnl: Natuurkundig Tijdschrift voor Nedcrlandsch-lndic, Batavia 1850 enz.
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Botanische reis over Banka en de Palembangsche binnenlanden; ibid.

1859, XVIII, p. 1.

Bijdrage tot de geschiedenis der kina-cultuur op Java; ibid. 1863,

XXV, p. 47.

Verslag eener reis naar Siam; ibid. 1863, XXV, p. 149.

Brief over de karet (gomelastiek) uit bet rijk van Djambi; ibid. 1863.

XXV, p. 358.

Brief over de Kaling ( Cissus cinerea); ibid. 1863, XXV, p. 391.

Brief over de Kröeing-booin ; ibid. 1863, XXIV, p. 244.

Brief over kajoc-bcngkoe; ibid. 1863, XXIV, p. 244.

Over Akar-karet en andere gomelastiek-soorten; ibid. 1864. XXVI,

I».
158.

Op Java voorkomende Berberis-soorten ; ibid. 1865, XX VIII, p. 405.

Bamböc-ringkod en tembelang; ibid. 1865, XXVIII, p. 409.

Over kamferbereiding in Japan ;
ibid. 1865, XXVIII, p. 462.

De Tangkalak- of Maleh boom; Tijdschr. Ind. Landb. Genoots. 1873,

II, p. 281; en Tijdschr. Nijv. en Landb. Ned.-Indië, 1873, XVIII, p. 303.

Over de Pelier- en Bengkoe-boomen ; ibid, 1867. XXIX, p. 395.

De planten die Bikat- en Tenggang-vezels leveren ; 1867, XXIX, p. 436.

De Lodoicea Scychcllarum ; 1868.

Bepaling der planten Toembaran en Saloewai; Nat. T., 1860, XXX,

p. 410.

Mededeeling over Boeta-Boeta; ibid. 1860, XXX, p. 432.

Over de plant Kelajangan; ibid. 1860, XXX, p. 462.

Aanteekeningen uit het dagboek mijner reis over Bangka, van Juni

1869—Januari 1870; 1873, XXXII, p. 31.

Verslag eener botanische reis naar Bangka, Riouw en Liengga ; ibid.

1874, XXXIV, p. 225.

Verslag eener botanische reis over Timor en de daaronder ressor-

teerende eilanden Samauw, Alor, Solor, Floris en Soemba; 1874, XXXIV,

p. 348.

Verslag eener botanische reis naar Borneo’s Westkust; ibid. 1875,

XXXV, p. 271.

Bekort verslag eener dienstreis naar Billilon, de Karimata-eilanden en

Landak ter Westkust van Borneo; ibid. 1876, XXXVI, p. 210.

Verslag eener botanische dienstreis naar de Molukken; ibid. 1877,

XXXVII, p. 75.

Kort verslag eener bolanische dienstreis naar het Gouvernement Gelebes

en Onderin,origheden, van 12 Juni—29 December 1877; 1879, XXXVIII.

p. 54.
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Te samen met Binnendijk werden de volgende geschriften uitge-

geven :

’sLands Plantentuin in 1850; Nat. T., 1850, I. pag. 431.

Over eene nieuwe soort Rafflesia ;
ibid. 1850, I. p. 425.

Voorloopig bericht over een nieuwe soort Ra/]lesia(Ra/JI. Rochusscnii,

Teijsm. et Rinnend.), 1851.

Bijdrage tot de kennis der vrouwelijke bloem van Ra/Jlcsia Rochussenii;

ibid. 1851, II, p. 352.

Nieuwe plantensoorten in ’sLands Plantentuin te Buitenzorg ; ibid 1851,

II. p. 303, 1852, III, p. 326, 1853. IV. pag. 393.

Nieuwe plantensoorten behoorende tot de orde der Orchideen in ’s Lands

Plantentuin te Buitenzorg; ibid. 1854, V, p. 487.

Over eenige planten uit den Indischen Archipel die gezegd worden

getah op te leveren; ibid. 1854, V, p. 115.

Plantae novae in horlo Bogoriensi cullae; ibid. 1862, XXIV, p. 305.

. • • • • • 1863, XXV, p. 399.

. . » • • • 1864. XXVII, p. 15.

. . . . . • » 1867, XXIX, p. 241.

Bijdrage tot de kennis van hel echte ijzerhout, Eusidcroxylon Zwngeri

T. cl R. ; ibid. 1863, XXV, p. 289.

Catalogus van ’s Lands Plantentuin, 1866.

(Hieraan is toegevoegd een alphabetische lijst der Inlandsche planten-

namen met toevoeging der wetenschappelijke benamingen).

Over een nieuw plantengeslacht behoorende tot de orde der Euphor-

biaceën en genaamd Cuppöllenia T. el R. ; Nat. T., 1867, XXIX, p. 237.

Van Teijsmann te samen met W. H. de Vriese verscheen ten

slotte

:

De Vkiese en Teijsmann, Bossclieria Minneltassae, een nieuw geslacht

der Ficeëen uit de Minnehassa; Nat. T., 1861, XXI 1 ï, p. 212.

S. Binnendijk.

Sur quelques arbres d’ornement cultivés dans le Jardin botanique de

Buitenzorg; Ann. du Jard. bot. de Buitenzorg; 1876, I. p. 165.

IK J. K. Hasskarl publiceerde, gedurende en na zijn verblijf aan

den Plantentuin de volgende geschriften:

Plantarum rariorum vel minus cognilarum Horli Bogoriensis; Nat. G.

1838, V. p. 255 en 1842, IX, p. 115.

Adnotaliones de plantis quibusdam Japonicis etc. ex Horti Bogoriensi;

Nat. G. 1842, X, p. 115.
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De planten door den lieer Noronha in de Jacatraschc bovenlanden

opgespoord en vermeld in de Verhandelingen van het Bataafsch Genoot-

schap voor Kunsten en Wetenschappen, Dl. V, p. 64; 1842.

Papilionacearum quarundam javanicarum descriptiones accuratiores ; Nat.

G. 1844, XI, p. 49.

Tweede Catalogus der in ’s hands Plantentuin gekweekte gewassen,

1844.

Adnotationes de plantis Horli Bogoriensis; Nat. G., 1845, XII, p. 77.

Plantae Javanicae Bariores adjectis nonnullis cxoticis in Javae hortis

cullae. 1848.

Vorlaufiger Bericht über eine neue Art Rafflesia (Rafjlesia Rochusscnii

T. cl R) ; Flora oder Regensburger Botanische Zeitung, 1851.

Verslag van het werk getiteld «Plantae Junghuhnianae” ; Nat. T„ 1855,

p. 461.

(Als aanhangsel vindt men hieraan loegevoegd eenige diagnosen van

andere planten, niet tot de in bovengenoemd werk beschrevene families

behoorende. Deze diagnosen vindt men bovendien in: Flora, 1851, X, p.

481 en 561; en 1852, XI, p. 113).

Eenige kruidkundige onderzoekingen van planten in ’s Lands Plantentuin

te Buitenzorg, medegedeeld in brieven aan W. II. De Vriese, 1855.

Brief over verschillende Javaansche planten, 1855.

Retzia sive Observationes bolanicae, I et II ; Nat. T„ 1856, X, p. I.

Revisio Euphorbinccarum quas nuper in Horlo Bogoriensi descripto;

Buil. de la Soc. Bot. de France 1859, T. VI, p. 712.

Ueber Forrcslia; Flora, 1864. p. 625.

Sur les Commelinacces; Buil. du Congres Internat, de Botan. et Ilorlicult.

a Amsterdam, Avril, 1865.

Capellenia, T. et B.

;

Flora, 1866, p. 449.

Neuer Schlüssel zu Rumph’s «Herbarium Amboinense”, 1866.

Note sur le Philydrum lanuginosum R. Br.; Buil. Soc. Bot. France,

1869.

Commelinaceac indicae, imprimis Archipelagi Indici, 1870.

Plantarum genera et species novae auf reformatae javanenses.

Voor de «Plantae Jungluibnianae”, bewerkte D'. Hasskarl bovendien

de families der Amaranlaccae, Commelynaceae en Polygalaceae.

H. ZoLLINGER.

Observationes phytographicae praecipua genera et sjpecies novae non-

nullae respicientes, 1844, 2C Jaarg. l e all. van ?.

Opgave der planten gezien gedurende een kort verblijf op hel eiland

Balie; 1845.
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Syslemalisches Verzeichniss der im Indischen Archipel in den Jahren

1842—1848 gesammellen, sowie der aus Japan emplangenen Pflanzen;

1854.

Over de soorten van Rottlera van den botanischen tuin le Buitenzorg

en in het herbarium van Zolunger en Monrrzi, alsmede over eenige

verwante geslachten der Euphorbiacecn; Acta Societat. Scient. Indo-

Ncerlandica, Batavia, 1856, Dl. 1.

Over het begrip van den omvang eener Flora malesiana; Nat. T., 1857,

XIII, p. 293.

Ueber den Begriff und Umfang, einer «Flora malesiana”, ?

II Bd. 4, p. 317.

Observaliones hotanicae novae; Nat. T., 1857, XIV, p. 145.

Iets over de natuurlijke geschiedenis van Madoera; Nat. T., 1859, XVII,

p. 243.

Gedachten over Plantenphysiognomie in het algemeen en over die der

vegetatie van Java in het bijzonder.

Pflanzenbeschreibung.

(Beschrijving van een aantal, naar het schijnt zoowel oude als nieuwe

soorten; in manuscript).

Sulpiz Kurz.

(gedurende de eerste jaren van zijn werkzaamheid, aan ’s Lands Plan-

tenluin, zich noemende: J. Amman).

Onder deze laatslen naam verscheen:

Opsomming der Vaalcryptogamen van het eiland Banka.

en onder den naam S. Kurz :

Korte schets der Flora van hel eiland Banka; Nat. T., 1864, XX VII,

p. 142; benevens:

Eenige kruidkundige mededeelingen ; ibid 1865, XXV1I1, p. 164.

R. H. C. C. ScHEFFER.

De Myrsinaceis Archipelagi Indici, Diss. bot. inaug. , 1867.

Het geslacht Diplanthera Ranks et Sol, 1869.

Observationes phytographicae; Nat. T., 1870, XXXI, p. 1.

. » . 1873, XXXII, p. 387.

Sur quelques palmicrs du groupe des Arêcinëes, Ann. du Jard. bot. de

Buitenzorg, 1876, I, p. 103, en Nat. T. 1873, XXXII, p. 149.

Verhaal van een paar dienstreizen in de Assislenl-Rcsidentie Buitenzorg,

gedaan in het najaar 1870, Nat. T., 1873, XXXII, p. 31.
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Bijdragen uit liet buitenland tot de kennis der Flora van den Indischcn

Archipel; Nat. T., 1874. XXIV, p. 33.

Enuméralions des plantes de la Nouvelle-Guinée, avec descriptions des

cspèces nouvellcs, Ann. du Jard. bol. de Buitenzorg, 1876, I, p. 1.

Sur deux espèces du genre Gonocaryum Miq ; ibid. p. 96.

Epilogue a 1’énumeralion des plantes de la Nouvelle-Guinée; ibid.

p. 178.

Een woord over Eucalyptus globulus, Tijdschr. Ind. Landb. Gen.

1877, VII, p. 72.

Inlandscbe plantennamen.

Verslag over den slaat van ’sLands Plantentuin te Buitenzorg en de

daarbij behoorendc inrichtingen,

over 1874, Tijdsshr. Ind. Landb. Gen., 1875, V, p. 57.

. 1875, • » • , 1876, VI, • 125, 145.

. 1876. » • • , 1877, VII, . 234.

• 1877, » • , 1878, VIII, • 242, 395, 377.

l)
r

. M. Treur.

Sur la nouvelle llorc de Krakatau; Ann. du Jard. bot. de Buitenzorg;

1888, VII, p. 213—223.

(ook medegedeeld in de Kon. Akad. van Welensch. te Amsterdam,

28 Jan. 1888).

Sur les Casuarinces et leur place dans le syslèmc naturel; Ann. du

Jard. bot. de Buitenzorg; 1891, X; § 4. Gonsidérations tbéoriques,

p. 205—219.

l)
r

. W. Burck.

Sur 1’organisation florale chcz quelqucs Rubiacécs, (met diagnose van

Mussacnda cylindrocarpa nov. spec.). Annales du Jardin Bolanique de

Buitenzorg, 1883, III, p. 105, en 1884, IV, p. 12.

Contributions lo the Fern-Flora of Borneo; ibid. 1884, IV, p. 88.

Sur les Sapotacèes des Indes Neerlandaises et les origines bolaniques

de la Gutta-Percba ; ibid., 1886, V, p. 1.

Sur les Diptérocarpccs des Indes Neerlandaises; IV. Revisio generum

et specierum ordinis dipterocarpearum archipelagi Indici, ibid., 1887,

VI, p. 194—244.

Binnen korten tijd raag verder tegemoet gezien worden de publicatie

van een opstel over de » Systematiek en Biologie der Ei ylhroxylcae”

,

terwijl bovendien in bewerking zijn

:
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Een nieuwen catalogus van ’s Lands Plantentuin, en

Eene Flora der Key-eilanden, naar materiaal verzameld gedurende

de expeditie daarheen in de jaren 1887 en 1888.

Het materiaal door de ambtenaren verzameld, werd echter niet

altijd door henzelven geheel bewerkt, zoodat er meerdere publicaties

bestaan van anderen, die hetzij geheel, dan wel ten deele naar dit

materiaal bewerkt zijn. Eenige der voornaamste laat ik hier volgen

:

Naar materiaal van Reinwardt zijn bewerkt:

De Vriese. Plantae indiae batavae orientalis quas in inünere

exploravit C. G. C. Reinwardt, 1856: en

Nees ab Esenbeck, Spiridens, novum muscorum diploperistomiorum

genus detexit Reinwardt.

Naar materiaal van Blume:

C. G. et T. F. L. Nees ab Esenbeck. De Potyporo pisachapani,

singulari fungorum javanicorum specie; 1824.

Dozy en Molkenboer. Musci frondosi ex Archipelago Indico et japonia

;

1844.

Idem, Muscorum frondosorum novae species ex Archipelago Indico et

japonia; 1844.

(naar materiaal van Blume en Zippelius).

C. G. Nees ab Esenbeek. Pugillus plantarum javanicarum e cryplo-

gamarum variis ordinibus selectus, communicavit Blume.

Naar materiaal voor een deel door Teijsmann verzameld:

Dozy en Molkenboer. Bryologica Javanica seu descriptio Muscorum

Frondosorum Archipelagi Indici iconibus illustrata, 1855—61—70.

Naar de verzamelingen van Zollinger werden bewerkt de volgende

geschriften:

IIepp. Species lichenum javanensium novae collectionis Zollingerianae

;

Nat. T„ 1854, VI, p. 141.

Gottsciie. Musci Hepaticae species novae jam collegit Zollinger; Nat.

T„ 1853, IV, p. 573.

Van den Bosch. Ilymenophyllaccac Javanicae, 1860?

De door Zollinger verzamelde Orchideën werden door Ueichenbacii

onderzocht. Het resultaat daarvan, nl. een lijst van namen verwij-
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zende naar de betreffende collectie van Zollinger, is in manuscript

in de Bibliotheek van ’sLands Plantenluin aanwezig; bet is mij echter

onbekend gebleven of die gepubliceerd is.

Over materiaal van Sgheffer verscheen:

Beccatu. Reliquiae Schefferianae. Illuslrazione di alcune Palme viventi nel

Giardino Bolanico di Buitenzorg; Annales du Jard. bol. de Buitenzorg,

1885, II, pag. 77.

Van de hand der plantkundigen die in den Plantentuin gewerkt

hebben verschenen

:

Prof. H. Graf zu Solms-Laubach.

Ueber die Species in der Gattung Rafjlcsia, insonderheit über die

auf den Philippinen sieb findenden Arlen; Ann. du Jard. bot. de Buiten-

zorg, 1891, IX, pag. 184—24G, met 3 platen.

D r
. J. G. Boerlage.

Handleiding tot de kennis der Flora van Nederlandsch-Indië, 1890, (nog

niet geheel verschenen).

Materiaux pour la flore de Buitenzorg; I, Graminées; Ann. du Jard. bot.

de Buitenzorg, 1889, VIII, pag. 47.

Aanteekeningen omtrent de kennis der flora van Nederlandsch-Indië;

Nederl. Kruidk. Archief, 1891.

Dr
. 0. Warburg.

Die Flora des asiatischen Monsungebiets. Eine Pflanzengeschichtliche

Studie; Verh. Ges. Deutsch. Naturf. und Aertzc, 1890, VIII.

Beitrage zur Kentniss der Papuanischen Flora; Engler’s Botan. Jahrbücher,

Bd. XIII, pag. 230-455.

Dr
. G. Karsten.

Untersuchungen über die Familie der Chroolepideën ; Ann. du Jard.

bot. de Buitenzorg; 1891, X, pag. 1—35.

In hoofdstuk I van dit werk komt voor eene beschrijving van een

17-lal soorlen van deze familie der Algen, waaronder zich niet minder

dan 14 nieuwe soorten bevinden, van welke 13 afkomstig zijn van

Java en één van Amboina.
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Ten dienste van de bezoekers van den Plantentuin voegde de schrijver

hieraan toe (p. 61— 65) een dichotomische tabel voor de bestemming

der geslachten en der 9 soorten dezer familie welke in den Plantentuin

voorkomen, onder bijvoeging van de namen der hoornen waarop zij

aangetroflen werden.

Prof. A. F. W. Scbimper

gaf in zijne

Indo-Malayische Strandflora, 1891 (p. 101— 138)

een lijst van 537 soorten welke in de slrandflora’s van bet Indo-

Malcische gebied en van de omgevende landen voorkomen, benevens

(p. 92—99), een overzicht over de kenmerken der verschillende

planten, welke lot de Mangrove-formatie der Indische kusten belmoren.

Prof. K. Goebel

bespreekt de phylogenie der Uymenophyllaceën, gegrond op de vorm-

verscheidenheid hunner prothalliën, in:

Morphologische unit biologische Studiën, II. zur Keiraungsgeschichle

einiger Farne; Ann. du Jard. bot. de Buitenzorg. 1887. VII. pag. 107.

Dr
. Ed. Fischer

bespreekt in zijn werk:

Zur Entwickelungsgeschichte der Fruchtkörper einiger Phalloideën;

Ann. du Jard. bot. de Buitenzorg; 1886. $1. pag. 45.

de systematische verwantschap der soorten van bet geslacht Phallus,

waarbij de splitsing in meerdere geslachten noodzakelijk geacht word!.

Bij gelegenheid van andere onderzoekingen werden buitendien nog

door verschillende auteurs enkele, door hen gevonden, nieuwe planten-

soorten anngelroiïen en beschreven. Een zooveel mogelijk compleele

lijst van deze soorten (voor zoover die niet voorkomen in de reeds

genoemde verhandelingen) volgt hier; de nummers lusschen haakjes

achter elk der soorten verwijst naar hel nummer van de verhandeling

in het »Lileraluur-overzichl” dat aan hel einde van dit overzicht

afgedrukt is.
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ALGAE.

Dr
. M. Treub.

Lyngbya Verbeekiana, (72) p. 221.

Lyngbya minulissima, p. 221.

Lyngbya intermedia, p. 221.

Mevr. A. Weber van Bosse.

Trentepohlia spongophila, (84) I, p. 80.

Phytophysa Treubii, II, p. 186.

Dr
. 6 . Karsten.

Trentepohlia maxima, (29) p. 8.

Trentepohlia moniliformis, p. 11.

Trentepohlia crassisaepta, p. 12.

Trentepohlia bisporangiata, p. 15.

Trentepohlia cyanea, p. 14.

Phycopeltis Treubii, p. 16.

Phycopcltis marilima, p. 19.

Phycopeltis aurea, p. 21.

Chroolepus amboinensis, p. 22.

Cephaleuros laevis, p. 27.

Cephaleuros solulas, p. 50.

Cephaleuros albidus, p. 51.

Cephaleuros parasilicus, p. 52.

Cephaleuros minimus, p. 54.

FUNGI.

Prof. H. Graf zu Solms-Laubacb.

Penicilliopsis clavariaeformis, (41) p. 55.

Uslilago Treubii, (42) p. 79.

Dr
. Ed. Fischer.

Ilhyphallus fenuis, (18) p. 4.

llhyphallus rugulosus, p. 54.

Ilypocrea Solmsii, (19) p. 129.



256

HEPATICAE.

Prol. K. Goebel.

Treubia insignis n. g., n. sp., (20) IV, p. 2.

Colura ornata, IV, p. 26.

Melzgeriopsis pusiltus n. g., n. sp., I, p. 54.

Lejmnia Goebeli, Gottsclie in litt., I, p. 49.

LYCOPODIACEAE.

D 1'. M. Treub.

Lycopodium Salahense, (65) IV, p. 141.

Met het oog op de voorgenomene bewerking van bovengenoemde

«Handleiding”, bestudeerde D r
. Boerlage in 1887 tijdens zijn verblijf

te Buitenzorg een aantal tropische plantenfamilies aan materiaal uit

den tuin afkomstig, terwijl door hem levens de flora’s onderzocht wer-

den van eenige bergen en vulcanen in de Preanger-Regentschappen, en

bovendien die van het strand der Wijnkoopsbaai en van het eiland

Leiden.

D r
. Karsten wijdde zijn aandacht aan de systematiek van hel geslacht

Gnelum, in verband met andere onderzoekingen, eveneens op de

vertegenwoordigers van dit geslacht betrekking hebbende.

Mevr. A. VVeber—van Bosse verzamelde wieren uit de heele bronnen

van Telaga Bodas en uit de Indische wateren afkomstig; een deel van

deze collectie werd ter bewerking aan anderen afgestaan ; de publicatie

der beide volgende systematische geschriften was hiervan het gevolg:

Th. Reinbold. Sargassen vom lndisclien Archipel; Ann. du Jard. bot.

de Buitenzorg, 1891, X, p. 67 en

E. De Wildeman, Les Trentepohlia des tndes Neerlandaises; ibid. 1891,

IX, p. 127—141 (met 3 platen).

Omtrent de Flora der Indische eilanden zijn ten slotte nog een

aanlal werken verschenen, welke meerendeels en met recht een eere-

plaats onder de systematische werken innemen ; zij zijn bewerkt naar



257

materiaal dikwijls van alle deelen van den Archipel afkomstig, maar

waaraan ook de planlenschal van ’sLands Plantentuin een aanzienlijk

aandeel gehad heeft.

Van deze noem ik hier in de eerste plaats de volgende werken

van Miquel:

Systema Piperacearum, 1843.

Illuslrationes Piperacearum; Nova Acta acad. caes. leop. carol. Nat. cur.;

1846, Vol. 21. Supplement.

Flora van Nederlandsch-Imlië en Sumatra, 1855.

Rliotloleiae generis hactenus dubii characterem, adjecta specie Sumatrana

(del. Teijsmann); 1857.

Choix de plantes rares ou nouvelles cultiveés et dessineés dans te Jardin

Bolaniijue de Buitenzorg; folio platen, 1863.

De Palmis Arcliipelagi Indici observationes novae; 1868, Acad. regia

disciplinarum Nederlandica.

Te samen met D'. Hasskarl, Kurz, de Vriese en Teijsmann werden

nog uitgegeven de

Annales Musei Botanici Lugduno-Batavi, 1865—66 (voornamelijk naar

materiaal van Sc heffer);

terwijl na den dood van Miquel door Prof. Suringar werd uitge-

geven zijne

Illuslralions de la Flore de 1’Archipel Indien, 1871.

Van de Vriese verscheen;

Planlae novae et minus cognitae Indiae Batavae Orientalis, 1845;

Mémoire sur les Rafflësias Rochnssenii et Palrtia, 1853;

en in samenwerking met P. IIarting, de

Marattiaceën, folio, 1853;

terwijl ten slotte ook de

Recherches de quelques genres des Araliacécs de 1’Archi pel Indien; Ann.

du Jard. hot. de Buitenzorg, 1887, VI, p. 97.

van Dr
. Boerlage nagenoeg uitsluitend naar Buitenzorgsch materiaal

bewerkt werd.

17
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II.

PLANTENGEOGRAPHIE.

In twee verhandelingen (80) (*) en (81) bespreekt Dr
. Warburg

de verwantschap welke er, volgens eigen onderzoek, bestaat tusschen

de llora’s van Nieuw-Guinea en Celebes en die van de omgevende

eilanden. In bet eerste opstel komt de schrijver lol de conclusie

dal de flora van Celebes, welke zeer rijk is aan endemische soorten,

gerekend moei worden tol het austraal-azialisch gebied en dal de

planten der tegenwoordige flora van dit eiland (evenals van de in bet

zuiden en weslen zich daaraan aansluitende eilanden, lot aan Nieuw-

Zeeland toe) daar aangekomen moeten zijn in zeer lang vervlogen

lijden, toen dit eiland met de ooslelijke gelegene ól' nog verbonden

óf van deze slechts door smalle zeearmen gescheiden was, een resul-

taat waarmede ook de phyto-palaeontologische gegevens overeen-

stemmen.

In de tweede der genoemde verhandelingen wordt de flora van

Nieuw-Guinea besproken. De verwantschap welke deze flora lot die

der eilanden van den Indischen Archipel vertoont is grooler dan

lol die van Australië. Ook dat eiland is rijk aan endemische soorten

(57 geslachten), doch het grondkarakter is dat der Indische eilanden,

daar deze met Nieuw-Guinea 96% der niet endemische soorten

gemeen hebben, terwijl er in Australië daarvan slechts 38% voorkomen.

De Indo-Maleische strandflora werd uitvoerig beschreven door Prof.

Schimper (38). Met Junghuhn en Kurz onderscheidt Prof. Schimper

vier strandformaties, aan welke hij, naar de planten welke in elk

dezer in hoofdzaak voorkomen, de namen gaf van: Mangrove-, Nipa-,

Barringlonia- en Pescapraeformalie.

Mangrove-formalie. De Mangrove’s komen op die plaatsen aan de

kusten voor, waar de bodem hij vloed met zeewater bedekt wordl,

doch hij eb weer droogloopt. In dezen »vloedgordel” vindt men

soorten van Rhizophora, Ceriops, Kandclia, Bruguiera, Lumnilzera,

(‘) De getallen tusschen haakjes duiden op de nummers welke de besproken verhandelingen

dragen in het Literatuur-overzicht dat aan het einde afgedrukt is.
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Sonneralia, Carapn, Aegiceras, Scyphiphora, Avicennia, Acanthus, Nipa,

Phoenix.

Nipa-formatie. Deze vindt men in de minder zouthoudende moe-

rassen in de nabijheid der zee, welke slechts door den hoogsten

vloed bereikt worden, en vervolgens aan de oevers der rivieren hij

hare monden, daar, waar het water nog maar weinig zout bevat.

Zij is eigenlijk een overgangsformatie welke moeielijk te karakteri-

seeren is. Men treft er aan : Nipa (somtijds geheel alléén, h. v. op

Sumatra), enkele Mangrove's, als: Avicennia, Sonneralia, Excoecaria,

Derris ; op drogere plaatsen vindt men Conyza, Acanthus of ook

Acacia, Cerbera, Pandanus enz.

Barringtonia-formatie. Aan steilere kusten, onmiddellijk boven de

streek der branding, treft men een woud aan, dat door talrijke klim-

planten ondoordringbaar gemaakt wordt; het woud zelve wordt

gevormd door eenige soorten van Barringtonia, naast een groot aantal

andere hoornen, als Pandanus, Cycas, Casuarina, Cocos, Calophyllum,

Cerbera, Hibiscus, Terminalia, Hernandia, Erylhrina, Albizzia, Sophora.

Deze zijn slechts de grootste hoornen welke men daar vindt, doch

bovendien treft men er nog een groot aantal kleinere aan. Men

vindt er o. a. Scaevola, Cordia, Vilex, Premna enz., en tusschen

deze alle een groot aantal slingerplanten als Enlada, Guilandina,

Petris, Ipomoea, Cassylha; op lichtere plaatsen vindt men grassen,

eenige kleine Papilionaeeën, Compositen en Euphorbiaceën, benevens

groolbloemige bolgewassen, als Tacca, Crinum, Pancralium. Hel onder-

scheid tusschen deze formatie en de bosschen van het binnenland is

niet zeer opvallend, maar toch bemerkt men hij de eersten duidelijk

den invloed van de nabijheid der zee. Zoo zijn in deze formatie

Arlocarpeën, Lauraceën, Urlicaceën, Piperaceën en Melaslomaceën veel

minder vertegenwoordigd dan in de bosschen in het binnenland, of

ontbreken ook soms geheel. Hier komt evenzeer het xerophile karakter

der planten, tengevolge van het zoutgehalte van den bodem, uit, omdat

de meest verschillende beschuttingsmiddelen, tegen te sterke verdamping

opgetreden zijn. Verder is het, in tegenstelling met het woud in

het binnenland, opvallend hoe weinig vruchten van de planten der

Barringtonia-formatie vliegapparaten bezitten, terwijl vele dezer daaren-
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waardoor zij op bet water kunnen drijven; dit is dus een adaptie

aan bet verspreiden door middel van zeeslroomingen.

Pescaprae-formalic. Deze beeft de meeste overeenkomst met onze

duinflora, waarvan bet hoofdtype is dat zij een eenigszins armoedig

karakter draagt en dal daarin de hoornen ontbreken; zij ontleent baar

naam aan de Ipomoea Pen caprae, welke aldaar veelvuldig voorkomt.

Op Java vindt men deze formatie slechts aan de Zuidkust. Cruciferen,

Caryophyllaceën, Chenopodiaceën en Plumbagineën, welke in noordelijke

streken in de duinflora op den voorgrond treden, vindt men bier niet

of slechts in gering aantal. In hoofdzaak treft men er aan Grnmineën,

Cyperaceën, kleine Pandani, eenige prachtige knol- en bolgewassen als

Crinum, Tacca, Pancralium, eenige Papilionaceën en Compositen enz.,

en ten slotte de Ipomoea Pes caprae', lusschen deze verschillende planten

verspreid vindt men dikwijls hoornen en kleine struiken, dezelfde als

die welke ook in de Barritiglonia-hrimlle aangelroffen werden, als

Scaevola, Tounieforlia e. a.

Van elk van deze vier formatie’s beschrijft Prof. Sciiimper ver-

volgens de physiognomie en de levensvoorwaarden, en bespreekt in

Inzonderheden de eigenaardigheden welke vele dezer planten vertonnen,

zooals de wortels der Mangrove’s en de structuur en ontwikkeling

hunner kiemplanten (zie later).

De beschrevene formaties vindt men aan de kusten van al de groole

en kleine Soenda-eilanden, de Noordkust, van Australië, de Fidji-

eilanden, de kusten van Voor- en Achter-Indië, Madagascar, de Seychellen

en ook aan een deel der Oostkust van Afrika, terwijl de flora’s van

de daaraan grenzende, verder verwijderde kusten, minder volledig

op de beschrevene gelijken. Evenals de epiphyten en lianen vindt

men ook de Mangrove’s slechts daar waar veel regen valt.

In Hoofdstuk III (p. 100— 158) geeft Prof. Schimper een lijst van

537 plantensoorten, welke als halophylcn in de Jndo-maleische slrand-

llora (en in die van aangrenzende landen) aangetrofien worden, en

sluit daaraan aan een lijst der families in welke veel halophylen

voorkomen. Deze zijn : de geheele klasse der Ccnlrospenncn (vooral

de Chenopodiaceën
) , Cruciferen, Tamaricaceën

,
Frankeniaceën

, Mal-
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vaceën, Tiliaceën, Sterculiacecn, Euphorbia spee., Combrelaceèn, Lythraceën,

Rhizophoreën, Myrlaceën, Plumbaginaceën, Goodeniaceën, Pandanaceën,

en vele Glumaceën. Een aanlal halophyten vindt men buitendien in

de uitgebreide families der Papilionaceën, Umbelliferen, Rubiaceën en

Compositen. Families welke niet balopbyt zijn, welke zelfs niet op

weinig zoutboudenden bodem willen groeien zijn de Amenlaceën, Pipe-

raceën, Urlicineën, Polycarpicae, Aesculinae, Rosiflorae, Saxifragineae,

Opunlinae, Melaslomaceën, Ericaceën, Campanulaceën, Lobeliaceën, Or-

chideën, Araceën, en de Commelinaceën. In verband hiermede beeft

Prof. Schimper een groot aantal proeven ingesteld om te onderzoeken

in hoeverre verschillende planten in staat zijn groote hoeveelheden

nitraten en chloriden in hunne cellen op te hoopen, en hierbij werd

gevonden dat die ophooping het sterkste plaats had bij die planten,

welke ook in de natuur op sterk zoutboudenden bodem groeien.

In het 4'lc Hoofdstuk wordt de verspreidingswijze der Indo-maleische

slrandplanten nagegaan en in de eerste plaats vastgesteld dat van de

557 soorten welke in die slrandflora voorkomen, er 89 arealen be-

zitten welke zich over groote afstanden over zee uitstrekken; hij

onderzoek bleek nu dat de houw der vruchten en zaden in de eerste

plaats van belang is voor de grootte van het areaal. In aansluiting

daaraan worden de verschillende wijzen van verspreiding van zaden

en vruchten der strandplanlen besproken, door vogels en door zeestreo-

mingen (in aansluiting hiermede werden de verschillende eigenschappen

der zaden en vruchten onderzocht, welke de plant in staat stellen

zich met goed gevolg over groote afstanden uit te breiden, als specifiek

gewicht en langdurig behoud van kiemvermogen). De rol der slrand-

planten voor de geheele flora van het eiland, en ten slotte de hooge

betcekenis der zeeslroomingen voor de geographische verspreiding,

worden vervolgens uitvoerig geschetst, terwijl het laatste hoofdstuk

een korte bijdrage bevat tot de ontwikkelingsgeschiedenis der Indo-

maleische strandflora, alle onderwerpen waarvan het essentieele zich

niet in het kort laat weergeven.

Hij vergelijking van de slrandflora met die der hergeu werd Prof.

Schimper, (58) p. 28, getroffen door het feit dat de planten van heide

groeiplaatsen dezelfde inrichtingen verloonen, ten doel hebbende de
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verdamping der bladeren sterk te verminderen, als voor planten bekend

zijn welke op zeer droge gronden leven (‘). Deze overeenkomst in

adapties verklaart echter het feit, dat men zoovele alpenplanten aantreft

op vochtigen, sterk zouthoudenden bodem. Ook in den Maleischen

Archipel vond de schrijver hiervan eenige voorbeelden ; zoo leeft h. v.

Ficus diversifolia slechts als halophyt en als epiphyt, Dodonaca viscosa

vindt men slechts als strandplant en suhalpin in de droge hoogge-

bergten van Oost-Java, terwijl Casmrina eq uiselifolia, welke eveneens

strandplant is, in de liooge en droge streken vervangen wordt door

de nauw verwante soort Casmrina Junghuhniana. Evenzoo vindt men

hij de solfataren, op dien natten, met aluin en andere oplosbare

zouten doortrokken bodem, planten groeien, welke men overigens

slechts als epiphyten of als alpine xerophyten kent.

Een belangrijke bijdrage lot de kennis van de wijze waarop een

geheel kaal, vulcanisch eiland in de tropen zich met een nieuw plan-

tenkleed bedekt, werd geleverd door de beschrijving welke D'. Treub

gaf van de flora van het eiland Krakatau, 3 jaren na de uitbarsting (72).

Daar het geheele eiland op 26—28 Augustus 1885 bedolven werd

onder een laag vulcanische ascli en puimsteen, van 1—60 M. dik,

om niet eens van de andere vulcanische verschijnselen te spreken, is

het wel niet twijfelachtig of het misschien nog aan vroegere bewoners

gelukt is in het leven te blijven en door die laag heen weder aan

het licht te komen, zoodat er reden is aan te nemen dat, na de

uitbarsting alle levende planten vernietigd waren.

De samenstelling van den nieuwen bodem, komt, volgens chemisch

onderzoek, het meest aan fijngepoederd glas nabij, (evenals die van

het eiland Ascension), is dus onvruchtbaar in de hoogste mate. Bij

hel bezoek van Dr
. Treub in 1886 was hel eiland (dat slechts uit

één vulcaankegel bestaat) tot aan den top geheel bedekt met

varens behoorende tot 11 verschillende soorten van de geslachten

Gymnogramme, Acroslichum, Blechnum, Plcris (5 spec.), Nephrodium

(2 spec.), Onychium, Nephrolepis, van welke slechts de 2 laatste

(*) Welke die inrichtingen zijn, zal in ’t kort aangcgcvcn worden in het hoofdstuk Anatomie,

terwijl de oorzaak van het voorkomen dier eigenschappen bij de Chemische 1’hysiologic be-

sproken zal worden.
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zeer algemeen verspreid zijn in den Indischen Archipel. Van Pha-

nerogamen werden in het binnenland slechts 8 soorten gevonden

(
Wollastunia , Comjza (2 spec.), Senecio, Scaevola, Gymnolhrix, Phrag-

tnilcs, Tourneforlid), welke echter slechts in kleine exemplaren hier

en daar tusschen de varens voorkwamen. Aan het strand werden

bovendien 9 soorten Phanerogamen aange trollen
(
Erylhrina

,
Calo-

phyllum, Cerbera, llcrnandia, Cyperaceae (2 spec.), Ipomoea Pes caprae,

Gymnolhrix, Scaevola
),

en verder zaden van 7 plantensoorten
(
Heritiera

,

Terminalia, Cocos, Pandanus (2 spec.), Barringlonia, Galophyllum )

;

al deze soorten maken volgens Prof. Schimcer (zie hoven) deel uil

van de Indo-Maleische strandflora, met uitzondering slechts van

Gymnolhrix en Phragmiles). Bovendien werden nog twee bladmossen

aangelrollen, doch korstmossen ontbrak geheel.

Hel bleek dus dat nagenoeg op het geheele eiland de varens de

eerste bewoners waren, en dat deze het terrein voor de later aan-

gebrachte Phanerogamen gereed maakten. Nu lag echter de vraag

voor de hand hoe het mogelijk was dat de sporen der varens konden

kiemen, en hoe hunne prothallien konden blijven leven op een volkomen

dor en bij uitstek onvruchtbaar terrein, dat den geheelen dag dooi-

de brandende zon beschenen werd. Doch ook deze vraag kon opgelost

worden en het antwoord was even onverwacht als merkwaardig.

D r
. Treub vond n. 1. op bijna alle plaatsen op de oppervlakte van den

puimsteen en vulcanischen asch, een groenachtige laag. Bij onderzoek

bleek deze te bestaan uit Algen, tot de familie der Cyanophyceën

behoorendc, n. 1. één Tolypolhrix, één Anaboena, één Symploca, benevens

drie soorten van het geslacht Lyngbya, welke laatste voorloopig de

soorlsnamen ontvingen van L. Verbeeliiana, L. minulissima en L.

intermedia.

Tengevolge van de aanwezigheid van deze algen, wier cellen alle

in slijmscheeden besloten zijn, is dus de onvruchtbare asch bedekt

met een geleiachtig, hygroscopisch laagje; op deze nu zijn de sporen

der varens in staat te kiemen en zich te ontwikkelen en het zijn dus

de lagere algen welke het terrein voor de varens gereed maken.

Hetgeen waargenomen werd op Krakatau, 5 jaar na de uitbarsting,

vindt men blijvend op de eilanden Ascension en Juan Fernandez terug,
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omdat ook daar de varens liet hoofddeel van het planlenkleed vormen,

en dat daar eveneens lusschen deze slechts hier en daar een struik

en boom groeit.

Prof. Solms-Laubach heeft getracht, met behulp van materiaal, uit

Oost-Indië zoowel als uit verschillende deelen van Amerika afkomstig,

uit te maken waar de oorsprong moet gezocht worden van de hier

overal gekweekte Carica Papaya (44). Uitgaande van den afwijkenden

bouw welke die vrouwelijke bloemen verloonen, welke men niet

zelden aan liet uiteinde van overigens mannelijke bloeiwijzen vindt,

bleek dat deze afwijkende houw hij de planten in Oost-Indië een

ander karakter droeg als bij die van Amerikaansche exemplaren,

zoodat de schrijver genoodzaakt was deze vrouwelijke bloemen te

onderscheiden in den vorm » Forbesii” voor den Oost-Indischen, en

» Correcte” voor den Amerikaanschen vorm. Daar verder onderzoek

waarschijnlijk gemaakt had dat deze vormverschillen moeielijk door

atavisme ontstaan konden zijn, was het de vraag of de Carica Papaya

ergens in het wild voorkwam. Dit bleek nu niet het geval te zijn,

doch wel vindt men verwante vormen in Mexico en Midden-Amerika

in het wild. Prof. Solms-Laubach kwam daardoor tot de conclusie

dat de C. Papaya beschouwd moet worden als een bastaard van

verschillende wilde soorten, en dat zij een product is van de oude

cultuur in Z. Mexico, omdat zij aldaar reeds aangelrollën werd toen

de Spanjaarden er voor het eerst aankwamen.

Vcor de «Flora Brasiliensis” bewerkte Prof. Solms-Laubach levens

een monographie over de familie der Papayaceae.

XXX_

ALGAE.

D'. Karsten publiceerde een verhandeling over de familie der Chroo-

Icpideën (29), welke algen in den tuin te Buitenzorg veelvuldig op

de bladeren der meest verschillende planten voorkomen. Twee der
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onderzochte soorten ul. Cephaleuros parasiticus en C. minimus, leven

parasitisch in het inwendige der bladeren (zie later in het Hoofdstuk

Pathologie). Behalve de beschrijving der uilerlijke kenmerken wordt

in het eerste hoofdstuk van dit opstel ook nog de eigenaardigheden

in houw, wijze van ontwikkeling en van voortplanting van elk dezer,

veelal nieuwe, soorten beschreven. In het tweede hoofdstuk vindt

men een vergelijkend overzicht over de vegetatieve en reproductie

organen van al deze soorten.

De celwand vertoont hier de eigenaardigheid om in dikte te wisse-

len naar gelang van de graad van vochtigheid der omgeving.

Omtrent den celinhoud wordt vooral besproken het »haematochroom’*

(dal in grooter hoeveelheid aanwezig is naarmate de plant door krach-

tiger licht getroffen wordt), de oorzaak der gele kleur dezer algen,

zoowel als de vorm en het ontstaan der schijfvormige chromatophoren

;

pyrenoïden ontbreken in deze laatste steeds.

Wat de vegetatieve organen aangaat, vond de schrijver alle over-

gangen van als het ware ééncellige vormen tot de steeds hooger

morphologiseh gedifferentieerde, welke laatste onder den invloed der

uitwendige invloeden ontstaan zijn.

De Cliroolepidecn planten zich voort door middel van zwennsporen

welke in sporangiën hesloten zijn.

D'. Karsten onderscheidt hiervan twee soorten en wel 1° kogel-

vormige sporangiën en 2° sporangiën, welke hoewel ook kogelvormig,

van een haak voorzien zijn.

De eerstgenoemde bieden geen verschillen aan met die welke men

bij andere algen aantreft, doch de haken aan de sporangiën der tweede

soort voorkomende, hebben de Chroolepideën zich verworven tengevolge

van hun leven in de lucht omdat zij, tengevolge van eigenaardige

wandverdikkingen, gemakkelijk afvallen en door den wind verspreid

kunnen worden ;
het voorkomen van deze soort sporangiën ver-

klaart ook waarom men deze algen in de tropen zoo zeer algemeen

aantreft.

Copulatie heeft Dr
. Karsten slechts enkele malen waargenomen,

tusschen 2 , 5 of 4 zwermccllen ; de niet gecopuleerde zwerm-

ccllen kunnen zich echter evengoed verder ontwikkelen als de wel
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gecopuleerde, zoodot zoodanige copulatie moeielijk als een eigenlijke

bevruchting beschouwd kan worden.

Gedurende eene reis welke Mevrouw Weber—van Bosse door onzen

Archipel ondernam, te samen met haren echtgenoot Prof. Max Weber,

werden door haar ook een drietal nieuwe gevallen waargenomen van

symbiose van algen met sponsen. (84) I
(

1

). Bij de eerste dezer, leefde

de Trenlepohlia spongopkila (n. sp.) in het weefsel van de zoelwater-

spons Ephydulia fhivialiUs en werd gevonden in het vulcanische meer

van den Manindjau. In tegenstelling met de vroeger bekende, soort-

gelijke gevallen van symbiose, was de alge hier niet een ééncellige,

maar een draadalge, welke tot de familie der Chroolepideën behoorde.

De houw en vertakking dezer alge wordt dan beschreven evenals de

vorming en het uitzwermen der zoösporen. De alge schijnt zich

bovendien te kunnen vermenigvuldigen door middel van gewone cellen,

welke door gedeeltelijke verslijming van den wand zich vrij maken,

en dan met den stroom van het water medegevoerd worden. De

tegenwoordigheid van »acinelen” kon niet geconstateerd worden.

Het tweede geval van symbiose had betrekking op een zeespons,

Halichondrya in welke aangetrolfen werd de Slruvea delicalula Kütz.

(Cladophora? anastomosans Harv.); deze werd gevonden op de koraal-

banken hij het eiland Flores, terwijl onmiddellijk daarnaast genoemde

wier alléén voorkwam. Het eigenaardige hierbij is dat de draden,

welke symbiotisch leven, een geheel afwijkenden vorm vertoonen,

zoodat overgangssladiën noodzakelijk zijn om aan te toonen dal de

vrijlevende alge dezelfde is als de symbiotische. De Slruvea werd

vergeleken met de Sponyocladia, welke door Mlrray en Boodle be-

schreven werd, en daarbij komt Mevr. Weber—van Bosse tot de

conclusie dat mogelijk de Sponyocladia niet anders is dan een, ten

gevolge der symbiotische levenswijze sterk veranderde Slruvea.

Het derde geval betreft symbiose van een ééncellige alge
(
Zoochlo-

rclla?) welke hel lichaam van Noctiluca geheel opvulde. Zij werden

(*) De/e gevallen zijn reeds beschreven geworden door Mevr. Webek

—

van Bosse en Prof.

Max Weker in een artikel voorkomende in -Zoologische Ergcbnissc cincr Reise in INieder-

landisch-Osl-Indien" uitgegeven door Prof. Weder. Hel botanisch gedeelte werd meer uit-

voerig afzonderlijk beschreven in het hierbedoelde artikel van de hand van Mevr. Weder—
van Bosse (84).
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waargenomen in een baai van het eiland Sumbawa. Daar bet onder-

zoek echter aan alcohol-materiaal moest plaats hebben, was bet niet

mogelijk de levensgeschiedenis dezer alge te vervolgen.

Een parasitische alge welke bij Tjibodas voorkomt en leeft in den

stengel van een soort Pilea, waaraan zij aanzwellingen veroorzaakt,

werd eveneens door Mevr. Weber— van Bosse onderzocht (84) II.

De alge (éëncellig, behoorende tot de Siphoneëti
)

schijnt van builen

af in de plant in te dringen, is eerst buisvormig, maar ontwikkelt

zich spoedig tot een kogelvormige zak; daarbij wordt bet weefsel der

voedsterplant uit elkander gedrongen en zoo komen de aanzwellingen

lol stand, dus zonder eenige weefselwoekering.

De kogelvormige cel van Phylophym beeft een dikken wand en is

opgevuld met protoplasma, waarin een zeer groot aantal vacuolen

voorkomen, tengevolge waarvan bet protoplasma een netvormig uiler-

lijk vertoont. Men vindt er in: celkernen, olie en korrels uit cellulose

bestaande. Deze laatste dienen als reservestof, en hebben de eigen-

schap zich te kunnen deelen. Bij de sporevorming verzamelt zich een

dikke laag protoplasma binnen tegen den wand aan; in deze laag

vindt men een aantal kernen, welke zich eerst met protoplasma, en

ten slotte met een zeer fijnen cellulosewand omgeven. In de sporen

kan men ook steeds een celkern, een vacuole en veelal ook een

chromatophoor aanloonen. Terwijl de sporen zich ontwikkelen beeft

er in het protoplasma tusschen de vacuolen, welke onder de spore-

vormende laag gelegen zijn, celluloseafscheiding plaats zoodat zich daar

als bet ware een parenehymateus weefsel vormt, dat dienen moet om

de turgescentie der blaas te bewaren ,
daar deze anders door bet

omgevende weefsel der voedsterplant zou ingedrukt worden. Op een

bepaalde plaats der periphere protoplasmalaag verandert deze niet in

sporen, maar vormt een uitsteeksel, dat de plaats aanduidt waar de

blaas zal scheuren en waar de scoren uitgeworpen zullen worden.

Phytophysa is volgens Mevr. Weber—van Bosse wel met de eveneens

parasitische Phyllosiphon Arisari verwant, doch biedt genoeg verschil

aan om de vorming van een nieuw geslacht voor de eerstgenoemde

te wettigen.

Kurzia crenacanlhoïdea

,

welke vroeger door Kurz bij Tjibodas ge-
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vonden en een «landalge” genoemd werd, en als zoodanig ook door

Dr
. von Mariens beschreven werd (Flora, 1870), bleek volgens de

onderzoekingen van Prof. Goebel (20) IV, pag. 57, een levermos le zijn.

Mevr. Weber—van Rosse maakle len slotle nog een stadie van

de algen welke voorkomen in de licele bronnen van Tclaga Bodas;

de resultaten van dit onderzoek zijn nog niet verschenen.

IV.

FUNGI.

De vier eerste der hieronder te bespreken Fungi werden alle

door Prof. Soems-Laubach gedurende zijn verblijf op Java verzameld.

Een tweetal van deze werd door hemzelven beschreven, doch bet

materiaal der anderen aan D r
. En. Fischer ter bewerking afgestaan.

Pcnicilliopsis clnvartaeformis (41) werd in den Plantentuin uitsluitend

gevonden op afgevallen vruchten van Diospyros macrophijtla. De

fungus brengt gele, geweiachtig vertakte uitwassen voort, aan welke

zich de conidiën vormen, terwijl andere uitsluitend kleine roodbruine

sporocarpien dragen
,

die zich in hoofdzaak aan die van Penicillium

aansluiten. In het inwendige van deze laatsten ontslaan de asci

welke met kleine sporen zijn gevuld; deze laatste zijn dimorph daar

zij op de buitenvlakte óf een netwerk van lijsten dan wel een

groot aantal kleine stekeltjes bezitten. Geslachtsorganen konden niet

gevonden worden. In aansluiting aan deze onderzoekingen
, werden

ook enkele verwante Europecsche fungi onderzocht.

De kleurstof van genoemde schimmel werd door Prof. Reinre (54)

spectroscopisch onderzocht (zie later onder hoofdstuk : Chemische

Physiologie) ; zij verkreeg den naam Mykoporphyrine.

Prof. SoLMS-LAUBAcn onderzocht vervolgens een Ascomyceel, Uslilago

Treubii (42), (gevonden bij Tjibodas en op andere plaatsen in de Preanger-

Regenlschappen) welke eigenaardige gallen veroorzaakt aan stengels van

Polijgonum chinense. De gallen zijn eenige centimeters groolc, vleezige
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uitwassen, naar boven toe verbreed; de gebogen bovenvlakte is glad

en violetachtig ten gevolge van de doorscbemerende sporen der Ustilago.

De uitwassen ontstaan doordat de infectie een plaatselijk snelleren groei

van bel cambium ten gevolge beeft, hetwelk dan, zoowel naar binnen

als naar buiten slechts dunwandige elementen voortbrengt. Hel mycelium

vindt men slechts onder de boven-oppervlakle der uitwassen, en wel

rondom palissaden van parenchymcellen, welke ontslaan zijn door uit-

eendringen dier cellen. Tusschèn deze palissaden vormen zich de sporen,

en bij het openspringen der oppervlakte, fungeeren die palissaden op

dezelfde wijze als liet capillitium bij andere fungi. Men beeft bier

dus een lot nog toe eenig geval van adaptie, daar de voedsterplant

zich een eigenschap verworven heeft, welke ten nutte van haren

parasiet strekt.

D'. Ed. Fischer onderzocht een tweeden nieuwen A scomyceel welke

bij Ilypocrea Solmsii noemde (19) en in den Plantentuin voorkomt,

parasitisch levende op den »knol” van een anderen fungus, n. 1. van

een Dictyophora-soort
(
Phalloïdeën

)
en waardoor de verdere ontwikke-

ling dezer laatste gestoord wordt.

Op genoemden knol vormt de fungus ten slotte zijne dikwijls talrijke,

knodsvonnige vruchllichainen, op wier oppervlakte de perilbecien

zichtbaar zijn, waarbinnen 16-sporige asci. Conidien werden niet

waargenomen.

Aan een meer uitgebreide studie onderwierp D'. Ed. Fischer de

ontwikkeling van eenige Javaansche Phalloïdeën (18), n. 1. van twee

reeds bekende soorten : Dictyophora campanulala en Mulinus bamhusinus,

en van twee nieuwe: Ilhyphallus tennis en 1. rugulosus, terwijl in

aansluiting aan deze ook enkele andere Europeescbe soorten onderzocht

werden. Zooveel bet veelal rijke spiritus-maleriaal bet toeliet werd

bij elk dezer soorten bouw en ontwikkeling der verschillende deelen

nagegaan.

In bel laatste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven over de

verkregen resultaten, waaraan zich een discussie aansluit omtrent de

verhouding der verschillende geslachten der Phalloïdeën onderling en

van de plaats dezer groep in bet systeem der fungi.

Het onderzoek van een groot aantal protballiën van verschillende
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soorten Lycopodium deed D r
. Treub in deze constant schimmeldraden

vinden (65) V, § 6, p. 110—114 met plaat 22, en VIII, § 5, p.

12— 15, met plaat 12. (Dr
. Bruchmann had deze ook hij L. annofinum

gevonden, terwijl zij ook volgens Prof. Goebel hij L. inundatum en

in prolhalliën van Hymenophyllum te vinden zijn (20) II, en Prof.

Solms-Laubach ze ook steeds in de zich ontwikkelende hroedknoppen

van Psilolum triquelrum (40) aantrof). De draden komen in het in-

wendige der cellen voor en vormen daar kluwens ; die van aangrenzende

cellen slaan met elkander in verbinding. Zij dringen echter niet in

hel meristeem door, en verschoonen ook de takken, welke de bevruchtings-

organen dragen. De draden dringen van buiten af de voetcel der

worlelharen binnen en omspinnen deze aan de buitenzijde; nooit

vindt men ze echter binnen in die wortelharen zelve ; in de hroed-

knoppen komen zij eveneens van buitenaf binnen, dus niet door de

steelcel. Ook in de «tubercules embryonnaires” treft men die draden

aan, vooral in de intercellulaire ruimten van het centrale weefsel.

Sporevorming werd twee maal waargenomen: de sporen, megalogoni-

diën, ontstaan binnen in de cellen. Omtrent de verwantschap van

deze schimmel liet zich weinig vaststellen, maar mogelijk is zij verwant

met de Mycorhiza van Prof. Frank (welke nog niet bekend was, toen

D 1
. Treur zijne eerste waarnemingen omtrent Lycopodium mededeelde).

Bij onderzoek van de wortels van sereh-ziek suikerriet trof D r
. Treub

(74) daarin, behalve Helerodem javanica, een schimmel aan, waar-

schijnlijk behoorcnde tot het geslacht Pylhium (zie later in Hoofdstuk

Pathologie).

Bij gelegenheid van zijn onderzoek van de welbekende kolïieblad-

ziekle, veroorzaakt door Ucmileia vaslalrix, vond D r
. Burck (6) dat

het licht de kieming der sporen van dezen fungus tegengaat. In een

der volgende hoofdstukken zal dit onderzoek nader besproken worden.
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V.

MUSCI.

Over dc Blad- zoowel als over de Levermossen heeft Prof. Goebel

uitvoerige onderzoekingen verricht (20) I, p. 21 —69; IV, p. 1—55.

In aansluiting aan zijne beschrijving der eigenaardigheden welke

vele epiphylische varens verloonen (zie later), worden in de eerste

der heide genoemde verhandelingen ook de adapties beschreven

welke de epiphylische lever- en bladmossen vertoonen. Alle de eigen-

aardigheden die opgemerkl worden, hebben ten doel er voor te zorgen

dat de plantjes steeds van voldoende water voorzien zijn. In de eerste

plaats beschouwt Prof. Goebel de »auriculae” der bebladerde Jungcr-

mavnias, als organen welke dienen om water capillair vast te houden ;

lol dit doel werken meestal ook het onderste deel der bladeren

mede
(
Rndula

,
Lejcuuin), hoewel hij verschillende soorten op zeer

verschillende wijzen. Somtijds vormt dit onderste deel alleen reeds

door ombuiging een waterzak die een vernauwden mond kan vertoonen

(
Frullania

,
Polyolus), terwijl bij andere

(
Gottschea

, Physiotium, ook

ï»y Colura ornata, IV p. 26) zelfs de zak door een soort beweegbare

klep gesloten is..

Kultuurproeven met Frullania toonden aan dat de «auriculae” niet

ontwikkelen wanneer voor voortdurenden watertoevoer gezorgd wordt.

Als middelen om zich op de veelal gladde oppervlakten van bladeren

vast te hechten (want ook op deze komen de epiphytische mossen

niet zelden voor) dient in de eerste plaats reeds de schijfvorm van

de jonge plant, maar bovendien helpen daartoe mede de verslijming

der wanden of ook bepaalde hechlorganen.

Mclzgeriopsis vertoont een eigenaardigen overgang tusschen thallus-

en bladvorming, daar het vegetatieve deel bet uiterlijk van een niet

bebladerd levermos heeft, terwijl daarentegen de anlheridiën en arche-

goniën op bebladerde takken gezeten zijn. Hetzelfde vindt men ook

bij Kurzia crenacanlhoidca (IV, p. 37).

Van een bladmos behoorende tot de familie der Ephemeraceae

(I, p. 66), dat eveneens op bladeren leeft, beschrijft Prof. Goebel
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dan de hechlorganen van liet protonema, en liet ankerorgaan der

liroedknoppen.

De tweede der bovengenoemde verhandelingen is gewijd aan de

beschrijving van vorm en ontwikkeling van enkele nieuwe of weinig

bekende levermossen, en wel in de eerste plaats van Treubia insignis

(welke bladeren bezit die 1 c. M. groot worden!) Calobryum lilumei,

een soort die sedert 60 jaren niet meer gevonden was, Colura ornala,

een Plagiochila-soort met waterzakken (welke bij de meeste soorten

van dit geslacht ontbreken), en Kurzia crenaeanthoidci, een plantje,

hetwelk, hoewel reeds lang bekend, tot nu toe als een alge beschreven

werd.

Op hel gebied der planlenmorphologie heeft Prof. Goebel uitvoerige

studiën gemaakt met betrekking lol zeer verschillende plantengroepen.

Van deze willen wij hier in de eerste plaats een opstel bespreken

hetwelk handelt over de eigenaardigheden die eenige der epipbytische

varens
(
Polypodium en Plalycerium

)
der tropen vertoonen, (20) I,

p. 1—21, vergelijk ook (21) I, 5.

Bij de beschrijving der epipbytische varens heeft Prof. Goebel

hoofdzakelijk die soorten op liet oog, welke gekenmerkt zijn door het

bezit, van verschillende bladvormen. Reeds lang bekend, werden zij

van elkander onderscheiden als fertiele en steriele bladeren, doch men

wist toen niet dal de steriele bladeren lot een zeer bepaald doel daar

waren, n. 1. om humus te verzamelen, waaruit de plant later baar

voedsel kan puiten. In Inzonderheden worden beschreven: Polypodium

Wildenowii, rigidulum, quercifolium en propinquum en de eigenaardig-

heden welke die bladeren in staal stellen hunne funcliën op zoo

uitstekende wijze te verrichten; deze komen vooral neer op hunne

onderlinge plaatsing (dicht aaneengesloten en dikwijls zich aandruk-
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kende tegen den stam die hen lot steun verstrekt) op hun vasten

houw en op het uiterst langzaam vergaan van hun weefsel.

In de tweede plaats wordt de aandacht gevestigd op Plalycerium,

welke eveneens twee soorten bladeren voorlbrengt, n. 1. groote, breede

»mantelbladeren”, die zich ten gevolge van een eigenaardige prikkel-

baarheid met de randen aandrukken tegen den stam waarop de plant

groeit, en de geweivormig vertakle bladeren welke binnen dien mantel

ontspringen, en de eenige zijn die sporen vóórtbrengen. Die mantel-

bladeren dienen ook hier wederom voor de verzameling van afvallende

bladeren, welke op die plaats later in humus overgaan.

Prof. Solms-Laubach onderzocht de morphologie van Psilolum

iriquelrum (40), welk onderzoek, hoewel in Europa uitgevoerd in het

kort aangehaald wordt, omdat de schrijver, gedurende zijn oponthoud

te Buitenzorg in 1883, zich het hier verkrijgbaar materiaal van

Psilolum flaccidum ten nutte maakte, om zijne vroegere resultaten te

completeeren.

In het bizonder beschrijft Prof. Solms-Laubach de ontwikkeling van

de drie soorten takken welke aan het rhizoom van volwassen planten

te zien zijn. Slechts die takken welke hoven den grond komen,

verloonen rudimenten van bladeren. Van het «Fruchtapparal” bestu-

deerde de schrijver eveneens de ontwikkelingsgeschiedenis en kwam

daarbij lot het resultaat dat dit in zijn geheel als een vertakt blad

moet beschouwd worden.

Prof. Solms-Laubach ging ook, reeds vóór zijn bezoek aan het

Laboratorium, de wijze van ontwikkeling der bloemen van Brugmansia

Zippelii na (39), naar materiaal hetwelk door Scheffer op den Salak

verzameld was.

Prof. Goebel onderzocht in de tweede plaats den houw der aartjes

en der bloemen van eenige alhier voorkomende Cyperacecn, (20) III,

en wel naar aanleiding van het verschil in meening dat omtrent dit

punt beslaat tusscheu Nees von Esenbeck, Endlicher en Kuntii aan

de eene zijde en Bentham aan de andere zijde. De eerste onderzoekers

toch meenden dat de genoemde Cyperacecn eenslachlige bloemen

hadden, terwijl Bentham elk van de bovenbedoelde onderdeden der

inflorescenties als één enkele, dus tweeslachtige bloem beschouwde.

18



274

Het resultaat van dit onderzoek bracht Prof. Goebel tot de meening

dat de bouw der aartjes bij Mapania, Scirpodendron en Lepironia zijn

ontslaan te danken heeft aan een reductie van vroeger volkomen

ontwikkelde inflorescenties. Deze laatsten zouden dan volledige man-

nelijke bloemen gehad hebben, elk met 5 meeldraden en waren

waarschijnlijk zelfs vroeger tweeslachtig geweest. Een dergelijke

overgang van twee- tot éénsiachtigheid meent Prof. Goebel ook hij

Lipocarpha te moeten aannemen.

Hypolylrum heeft 2 sleelblaadjes met twee daaraan tegenovergestelde

meeldraden en een vruchtbeginsel uit twee vruchthladeren bestaande;

de steriele schub welke Miquel hij deze bloem beschrijft, werd echter

niet gevonden, zoodat zij nu eenvoudig als een tweeslachtige bloem

met 2 schutbladeren beschouwd moet worden. Wat hel geslacht

Diplacrum betreft, komt Prof. Goebel tot de conclusie dat dit ge-

slacht niet met Scleria moet vereenigd worden, zooals Bentham dit

voorstelde, doch wegens de gelijkheid in houw der bloeiwijzen met

die van Cypems e. a. tot de groep der Cryplangieae moet gebracht

worden.

In de derde plaats, en wel zeer uitvoerig, bestudeerde Prof. Goebel

de morphologie der Ulricularia’s, (20) V, (21) II, pag. 127— 160.

Van dit geslacht komen in Europa slechts enkele soorten voor, die

alle in het water ondergedoken leven, en gekenmerkt zijn door in

fijne slippen verdeelde bladeren en door het bezit van blaasjes, 1'uik-

aehlig gebouwde zakjes, welke dienen om kleine waterdiertjes te

vangen.

Naast enkele in het water levende soorten komen nu in de tropen

ook een aantal andere voor welke op het land leven en breedere, niet

gedeelde bladeren bezitten, maar toch ook van blaasjes voorzien zijn. Er

bestaan dus lusschen die land- en waterbewoners groote verschillen

in houw en organisatie. Prof. Goebel heeft nu getracht door de

wijze van ontstaan dier organen na te gaan, de zoo geheel verschil-

lende typen met elkander in overeenstemming Ie brengen. Er werden

14 soorten onderzocht, meest tropische, van zeer verschillende streken

afkomstig. Naar gelang van hunne uitwendige kenmerken werden

zij tot 4 groepen gebracht

:
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A. Landplanten.

I. De bladeren dragen geen blaasjes (U. orbiculata, reniformis,

montana, longifolia en bryophita);

II. De bladeren dragen wel blaasjes
(
U . Warburgi, bifida, afjinis,

rosea, elachisla, reticulata)

;

III. De bladeren brengen normaal uitloopers voort (U. coerulea).

B. Waterplanten (U. flexuosa, stellaris, exolela).

Wij kunnen hier niet den bouw van elk dezer soorten, welke nauw-

keurig beschreven wordt, in bizonderbeden nagaan, doch moeten ons

bepalen lot de vermelding der resultaten welke bet vergelijkend onder-

zoek opgeleverd heeft.

De op het land levende soorten, hoe verschillend zij ook in ui terlijk

zijn, kunnen alle tot één zelfde type teruggebracht worden. Zij ver-

toonen alle een zuiver radiair gebouwde kiem plant, wier hoofdas in

een bloeiwijze eindigt. Aan deze as ontslaan bladeren, blaasjes (echter

niet bij alle soorten) en uitloopers, welke laatste dan weder bladeren

en bloemen voortbrengen. Wortels missen zij geheel en al en om

die reden moeten zij bijna altijd in een zeer vochtige omgeving

leven.

Ook de waterplanten zijn na de kieming radiair gebouwd doch hij

hen blijft de hoofdas kort en vormt slechts één uitlooper; deze komt

volkomen overeen met die der op het land levende soorten, en brengt

even als deze, bladeren, blaasjes en bloemen voort. Dat de hoofdas

der kiemplant zich niet ontwikkelt, verklaart Prof. Goebel daaruit

dat een waterplant dit slechts dan doen kan, wanneer zij tevens

inrichtingen bezit om den stengel verticaal omhoog te houden (zooals

dit bij U. inflata en stellaris geschiedt door middel van zwemblazen).

Omtrent de verschillende vormen die elk der organen (bladeren,

uitloopers en blaasjes) kunnen aannemen zegt Prof. Goebel het volgende:

bladeren komen aan de in het water levende soorten in 4 vormen voor:

1°. de fijngedeelde bladeren;

2°. de haakvormige, geen blaasjes voortbrengende bladeren die dicht

met klieren bezet zijn en aan de basis der bloeiwijzen staan;

5°. de onverdeelde, huidmondjes dragende bladeren, die aan de rank-

achtige spruiten voorkomen; en
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4°. als tusschenvornien lusschen de bladeren en de uilloopers kunnen

beschouwd worden de zwemblazen van U. inflata en slellaris, die

dienen om de bloeiwijze rechtop te houden.

De bladeren der op bet land levende soorten zijn of

:

1°. Bladeren zonder aanhangsels, dan wel:

2°. Bladeren met aanhangsels. Dit zijn gewoonlijk blaasjes die aan

die aan de onderzijde voorkomen, of ook (bij U. coerulea
)

uitloo-

pers en zelfs nieuwe blaadjes dragen.

De volgende vormen van uilloopers gaan niet zelden in elkander

over:

1°. Bebladerde uilloopers;

2°. Blaasjesdragende uilloopers; deze dienen hoofdzakelijk voor de

voeding; zij zijn negatief heliolropisch (en misschien ook positief

geotropiscb) en dringen in de onderlaag in. Zij kunnen ook tot

bebladerde uilloopers uilgroeien;

5°. Rhizoïden; dit zijn korte zijtakken welke dicht met klieren bezet

zijn, maar noch bladeren, noch blaasjes dragen.

Van de blaasjes, welke men als vervormde bladacblige organen moet

beschouwen, worden 5 typen beschreven

:

1°. die der in bet water levende soorten, geheel gelijk aan die van

de in Europa algemeen voorkomende U. vulgaris ;

2°. Blaasjes welke bij den mond met twee lange baren of sprieten

voorzien zijn, bezet met klierdragende haren; en

5°. Blaasjes met een wijden, trechtervormigen ingang.

Tol nu toe was men nog altijd in het onzekere, wat men bij de

Ulricularia’s spruit, blad of wortel moest noemen. De talrijke waar-

nemingen leidden er nu Prof. Goebel toe aan te nemen, dat bladeren

en uitloopers volkomen homoloog zijn, en wel zóó dat men de uitloopers

moet beschouwen als veranderde bladeren ; slechts de kiem- en de

inllorescenliespruit moeten dus als echte spruiten beschouwd worden.

Wal men gewoon is bij de in bet water levende soorten als een

geheele plant te beschouwen, zou dus, volgens deze opvatting niet

anders dan één enkel getransformeerd blad zijn; hierbij sluit men dan

echter op de eigenaardige gevolgtrekking dat men aan een zoodanig

blad een onbegrensden lopgroei zou moeten toekennen, een eigenschap
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die bij geen der andere hoogere plant waargenomen werd en slechts

haar analogon vindt bij wieren als Bryopsis.

In de vierde plaats wijdde Prof. Goebel zijn aandacht aan de

ontwikkeling der bloeiwijzen van Limnanthemum indicum en L.

crislalum (20) VI, twee sieraden van de stilstaande wateren in Indië.

De aanleiding tot dit onderzoek was de omstandigheid dat hij deze

planten de bloeiwijzen uit den bladsteel schijnen voor den dag te

komen, een geval, dat, ware het juist, geheel in strijd zou zijn met

alles wat tot nu toe bij andere planten als vasten regel geldt.

Het gelukte Prof. Goebel dan ook door de studie van de ontwik-

kelingsgeschiedenis der inflorescentie aan te toonen dat het ontspringen

van deze uit den bladsteel slechts schijnbaar is. De bloeiwijze

komt namelijk uit den top van de hoofdas voor den dag, doch deze

wordt door een, zich gelijktijdig daarmede ontwikkelend blad, dat

zeer veel sneller groeit dan de bloeiwijze, zóó op zijde gedrongen

dat de bladsteel in het verlengde der hoofdas komt te staan. Met

deze schijnt zij dan één geheel te vormen, waaruit dan de inflorescentie

zijdelings zou ontspringen. Zoo was dus ook hier de afwijking slechts

een schijnbare, die hare verklaring vindt in de omstandigheid dat

het snel groeiende blad, dat op de oppervlakte van het water gaat

drijven, tot steun moet verstrekken aan de, zich een weinig later

ontwikkelende bloeiwijze.

De morphologie der kieming van een aantal tropische planten werd

door Prof. Tschirch nagegaan ; van deze waarnemingen werd een deel

reeds gepubliceerd, n. 1. zoover dit betrekking had op de zuigorganen

van de zaden der Monocotylen (75, 76).

De voornaamste resultaten worden door den schrijver aan het einde

dier verhandeling in het volgende saamgevat:

1°. Alle zaden van monocotylen met reservestofhoudend weefsel

(endosperm of perisperm) bezitten een zuigorgaan
,

dat bij de

kieming in het zaad besloten blijft en het voedingsweefsel uit-

zuigt.

2°. Dit zuigorgaan heeft bij de verschillende familiën zeer verschillende

vormen. Is het in het rijpe zaad slechts klein (zooals o. a. bij

de palmen) dan vergroot het zich gedurende de kieming en dringt
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diep in het endosperm in. De opperhuid van het zuigorgaan is

nu eens met papillen bekleed, dan weder niet.

3°. Met het zuigorgaan der monocotylen komt een dergelijk orgaan

overeen dat bij de familiën der Gnetaceên en der Cycadecn voor-

komt, en evenzoo moet de voet van het embryo der vaatcryptogamen

en die van de mosvrucht als een zoodanig orgaan beschouwd worden.

4°. Vergelijkende onderzoekingen, over alle families der monocotylen

verricht, leerden dat hij endospermvrije zaden het orgaan dat de

plumula omgeeft, de zaadlob is, en dat bij zaden met endosperm

het zuigorgaan één geheel vormt met de scheede van het kiem-

blad, welk geheel niet anders is dan de zaadlob; liet gedeelte dat

de plumula omgeeft (coleoptile genaamd) en het zuigorgaan zijn

onderling verbonden door den hals van dit laatste.

5". Ook hij het Gramineën-type, zoowel als hij de zaden welke een

aangezwollen hypocotyle as bezitten, is de coleoptile de zaadlob;

de morphologische beteekenis van het scutellum en van de aan-

gezwollen hypocotyle as is nog niet vastgesteld; de zaadlob ver-

tegenwoordigen zij echter niet.

6°. Bij eenige monocotylen zijn de zaden voorzien van deksels of

proppen, welke dienen tot vergemakkelijking der kieming en tevens

om te maken dat het voedingsweefsel geheel uitgezogen wordt.

In zijn uitvoerig werk over de Mangrove-vegetatie geeft D r
. Karsten

(31) p. 9—11, ook een vergelijkend morphologisch overzicht over de

bloeiwijzen en bloemen van deze groep van planten, welk overzicht

echter nauwelijks in weinig woorden weer te geven is; op pag. 39

van hetzelfde werk wordt de ontwikkeling der kiemplanl beschreven.

Bij Brufjuiera, Acanthus, Aegiceras, Sonneralia ontwikkelt zich bij

de kieming wel de hoofdwortel met zijne zijwortels, doch de eerste

bereikt geen aanzienlijke lengte, omdat zijn functie reeds spoedig

overgenomen wordt door de hijwortels welke uil de hypocotyle as te

voorschijn komen. Bij Rhizophora echter worden slechts zijwortels

gevormd, evenals bij Ceriops en Avicenia, daar de hoofdwortel steeds

onontwikkeld blijft.

In verbalid met het anatomisch onderzoek van den stam van Iodes

bespreekt D r
. Robinson (36) ook in hel kort de morphologische
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eigenschappen. Na vermeld te hebben dat de knoppen, welke zich in den

oksel van elk blad der onderzochte Phytocreneae ontwikkelen, dit doen

van hoven naar onderen (in tegenstelling van nagenoeg alle andere

bekende gevallen) wordt de meening uitgesproken dat de stam van

Iodes als sympodium opgebouwd is, en dat de ranken de eigenlijke

uiteinden der takken vormen.

Dischidia Rafflesiana is een epiphytische, bekerdragende slinger-

plant, welke in het schaduwkwartier in den Plantentuin zich uitstekend

te huis gevoelt. Toen door de onderzoekingen van andere soorten

bekerplanlen (als Nepenthes, Cephalolus e. a.) de aandacht op het

ontstaan en de functie der bekers gevestigd was, onderzocht D 1

. Treub

nu die van bovengenoemde plant (63).

Aan de om steunsels en om elkander slingerende stengels, welke

ook niet zelden in lange bundels van de steunplant afhangen, treft

men behalve de gewone niet zeer groote bladeren de bewuste

bekers aan, welke laatste gewoonlijk ongeveer 11 cM. lang zijn en

een elliptische doorsnede vertoonen. Bij de opening, die aan de basis,

dus bij den stengel gelegen is, buigt zich de rand naar binnen, zoodat

slechts een kleine opening toegang tot het inwendige verschaft.

De ontwikkelingsgeschiedenis der bekers, welke uitvoerig beschreven

wordt, leerde nu dat ook deze als gemetamorphoseerde bladeren be-

schouwd moeten worden, en wel zóó dat de buitenkant der bekers

overeenkomt met de bovenzijde der bladeren
(

J

)
(bij Sarracenia is het

tegenovergestelde het geval).

Bij de studie van een nieuwe groep van klimmende planten, nl.

dezulke die steunsels vatten door middel van haken, welke, ten

gevolge van een eigenaardige prikkelbaarheid , zich daarna gaan

verdikken en zoo het steunsel steeds vaster omklemmen, onder-

zocht Dr
. Tbecb (38, 39) ook welke beteekenis men uit een morpho-

logisch oogpunt aan de haken moest toekennen. Bij de verschillende

planten bleek die beteekenis echter niet geheel dezelfde te zijn.

Bij de soorten van Uncaria vertegenwoordigde de haak het onderste

gedeelte van den steel der bloeiwijze, welke laatste echter aan de

(‘) Over het nut dier bekervorming, zie later onder Hoofdstuk Biologie.
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volkomen ontwikkelde haken slechts zelden waar te nemen is. hij

die soorten echter welke overvloedig bloeien, zooals hij Unc. Gambier,

en waar dus slechts weinige hloeiwijzen onontwikkeld blijven, ont-

breken ook de haken.

Ook bij Arlabolrys komen de haken overeen met den steel of as

eener bloeiwijze, maar met dit verschil ten opzichte van Uncaria, dat

zich aan de haken niet zelden normale bloemen ontwikkelen en zij later

zelfs vruchten kunnen dragen; o. a. is dit hel geval met A.odoratis-

simus en A. Blumei, terwijl daarentegen hij A. suaveolens slechts

onvolledig ontwikkelde hloeiwijzen op de haken te voorschijn komen.

Bij Luvunya moeten de haken als veranderde doornen beschouwd

worden, en omdat deze doornen zelve niet anders dan gewijzigde

takken zijn, geldt dit ten slotte ook voor de haken. Toch doet men

beter ze als veranderde doornen te beschouwen, vooral omdat hij

Olax spec. evenals hij Slrychnos Tieule, S. Horsfieldiana, en een andere,

nog ongedelermineerde soort, ook wel haken naast doornen voorkomen,

maar dal in deze gevallen de haken meer bepaald als veranderde

lakken dienen beschouwd te worden.

In het Laboratorium bestudeerde Prof. Goebel behalve de boven

reeds aangehaalde onderwerpen ook nog den morphologischen houw der

bloemen van eenige Gramineën, te weten van de geslachten : Euchlaena,

Androsaepia en Leplaspis, en ten slotte de ontwikkeling der inflores-

centie’s van javaansche Urlicaceën. Over deze onderwerpen zijn echter

nog geene mededeelingen verschenen.

D r
. Warburg wijdde zijn aandacht, wat de plantenmorphologie

aangaat, hoofdzakelijk aan de stengelorganen der Lianen en wel meer

bepaald aan de wijze van opvolging der zijtakken, de korte en lange

takken, de morphologische waarde der verschillende klimorganen, als

lakken, flagellen en pseudofiagellen, rankende takken en lakranken

(hij Willughbeia, Landolphia, Connarus, Dallbergiaceën, enz.), en ten

slotte ook de wijze van ontstaan der flagellen. Bij de familie’s der

Caesalpineën en Clusiaceën werd door D r
. Warburg vervolgeus de

eigenaardige knopontwikkeling nagegaan.

Ten slotte heeft ook Prof. Schimper zich beziggehouden met het

onderzoek naar de wijze van opvolging die verschillende organen
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vertoonen welke aan een zelfden tak ontstaan, en evenzoo met de

knopontwikkeling bij tropische planten in het algemeen.

De Diplerocarpeèn van den Indischen Archipel onderwierp D r
. Burck

aan een uitvoerig anatomisch-systematisch onderzoek (1). Daarbij

gelukte het in hel verloop en in het aantal der harskanalen van hel

merg, zoowel als in den vorm der vaatbundels op de doorsnede van den

bladsteel, kenmerken te vinden welke alléén reeds de herkenning en

scheiding der geslachten mogelijk maaken en dus zoowel een gewichtig

hulpmiddel, als een uitstekend middel ter controle vormen hij bestem-

ming naar morphologische eigenschappen. Deze nieuwe gegevens hebben

vooral hij de Dipterocarpeën groole waarde, omdat men het bij deze

familie over de kenmerken der geslachten verre van eens was, daar

er verschil van opvatting bestond ten opzichte van de waarde die

aan elk der morphologische eigenschappen moest loegekend worden.

D 1'. Burck onderzocht voor alle soorten en geslachten welke hem

ten dienste stonden nauwkeurig het verloop en de vertakking der

harskanalen in stengel en blad. Hierbij bleek dat het verloop dier

kanalen hoofdzakelijk door het merg plaats vindt en dat zij zoo van

het eene internodium in het andere overgaan.

Deze mergkanalen geven takken af naar de bladeren en naar de

steunblaadjes en nemen daarbij hun weg naast die der vaatbundels.

Het tweede anatomische kenmerk dat door D r
. Burck gevonden werd

in den vorm die de vaatbundels aanbieden op de doorsnede van den

bladsteel, vertoont drie gevallen, n. 1. óf de vaatbundels vormen een

gesloten ring, óf deze is naar de eene zijde toe open; in het laatste

geval is de opening nu eens naar de bovenzijde van het blad gericht,

dan weder (bij andere geslachten) naar de onderzijde.

Voor elk der geslachten wordt in het kort nog een overzicht

VII.
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gegeven van de anatomische eigenaardigheden en daarop baseerende

werd een dichotomische tabel samengesteld met behulp waarvan

men de Indische geslachten der Dipterocarpecn dadelijk herken-

nen kan.

In het reeds p. 272 besproken onderzoek van Prof. Goebel over

de heterophyllie van eenige varens, en over het nut van de zooge-

naamde vanghladeren, (20) I, wordt er op gewezen dat deze soort

bladeren niet slechts dient om afvallende bladeren op te vangen,

maar dat zij in vele gevallen ook als waterreservoirs funclinoneeren.

Zoo is o. a. bij Platycerium grande (hij welke plant de bovenste

helft der mantelbladeren, levens de rol van gewone bladeren ver-

vult) hel onderste deel dier vanghladeren zeer dik, tot 14 mM.

toe (veel dikker dan hel bovendeel, dal nog niet 1 mM. dik is),

van welke dikte ongeveer 15 mM. ingenomen wordt door «water-

weefsel”. Hetzelfde vindt men bij de mantelbladeren van Platycerium

alicorne terug, terwijl bij Polypadium quercifolium en P. Hera-

demt het water blijkbaar in hel weeke stamweefsel van de knol-

vormigen stam bewaard wordt. Andere varens vertoonen soortgelijke

verschijnselen; Drymoglossimi bijv. heeft wel vleezige bladeren, doch

een waterweefsel, zooals dit in de bladeren van Ntphobolus carnosus

en Gymnogramme caudiformis voorkomt, vindt men er niet. Op-

vallend is dit echter bij Polyp. sinuosum en P. palelliforma (‘). Bij

beiden vormt het rhizoom een vleezige, dikke korst (somtijds '/
2 M.

lang en even zoo breed) welke onmiddellijk tegen de onderlaag aan-

ligt, en in volwassen toestand kanalen (één centrale holte en twee

zijdelingsche) bevat, welke met elkander en met de omgeving in

communicatie staan
(

2
). Deze holten ontstaan tengevolge van het

afsterven van een sterk ontwikkeld waterweefsel, dat in jeudigen

toestand die holten opvult, en dal zich tot in de onmiddellijke nabijheid

van het meristeem laat vervolgen. Op 2— 7 cM. van het vegetalie-

punt af begint het echter reeds af te sterven. Het levend water-

weefsel bleek geen voedingstoffen te bevatten, niettegenstaande in

(‘) Een afbeelding van deze zonderling gebouwde varen vindt men in de verhandeling van

Dr. Hurck (4) PI. VII.

(

l

)
In die kanalen leven mieren, evenals in die van Myrniccodia en Hydnophylum.
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de omgevende parenchymcellen veel druivensuiker kon aangetoond

worden.

In de vorige hoofdstukken werd reeds in het kort gewezen op de

uitvoerige verhandeling van Prof. Schimper over de Indo-Maleische

slrandflora (38). Hoewel het voornaamste gedeelte van dit werk eerst

in volgende afdeelingen besproken zal worden, moet er hier toch

gewezen worden op zijn onderzoek naar den bouw der bladeren (vergel.

ook 37) en der wortels dier gewassen, omdat deze, en wel in ’t bij-

zonder die der eerste, tot belangrijke resultaten leidden.

Uitgaande van de waarneming dat de strandplanten steeds vele

eigenaardigheden gemeen hebben met die welke in zeer droge klimaten

leven (bladeren leerachtig, sterk bebaard of met een waslaag bedekt,

voorzien van een waterweefsel of ook geheel vleezig), onderzocht

Prof. Schimper (p. 14— 18) den anatomischen bouw der bladeren van

genoemde planten (o. a. van Sonneralia, Carapn, Lumnüzera, Rhizophora,

Ceriops, Aegiceras
)
en toonde hierdoor bedoelde overeenkomst in bouw

aan. Niet alleen echter in de bladeren bestaat die overeenkomst, maar ook

in den bouw van hel bout, daar dit bij alle Mangrove-planten zeer

vast en dicht is, en dus weinig geschikt om veel en snel water te

geleiden. Hieruit blijkt dus dat die planten er op ingericht zijn om

slechts zoo weinig mogelijk water te laten verdampen, hetgeen niet

weinig vreemd schijnt daar zij juist op plaatsen leven welke steeds

overvloed van (zee-)waler hebben. Wat nu, niettegenstaande dien

waterovervloed, de plant noopt om toch de verdamping zóó tegen te

gaan, zal bij de afdeeling «Chemische Physiologie” besproken worden.

In aansluiting aan de anatomische onderzoekingen van Prof. Goebel

(22), bestudeerde Prof. Schimper eveneens den houw der wortels,

(38) p. 38— 42, zoowel met betrekking tot verschillen tusschen de

geslachten onderling, als tol die welke elke wortel vertoont tusschen

die deelen welke steeds in de modder verborgen zijn, en die welke

met de buitenlucht in aanraking komen. Zoo werden onderzocht de

(negatief-geotropische) wortels van Sonneralia alba, de knievormig zich

boven de modder verheffende wortels van Bruguiera, de platte, naar

boven bijna mesvormig toeloopende wortels van Carapa en de lucht-

wortels (steltwortels) van Rhizophora. Bij allen was steeds dat
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gedeelte der wortels, dal met de lucht in aanraking komt, dunner

dan het in den bodem verborgene gedeelte; de grootere dikte van dit

laatste wordt veroorzaakt door een rijkere ontwikkeling der primaire

schors waarin de groote intercellulaire kanalen verloopen, welke ook

door Dr
. Karsten (zie hieronder) beschreven werden. In de met de

lucht in aanraking zijnde gedeelten zijn deze kanalen veel nauwer,

doch daar staan zij tevens met de buitenlucht in gemeenschap, meestal

door middel van lenticellen of ook wel daardoor dal de phellogeen-

laag afwisselend kurkcellen en parenchymcellen afscheidt waardoor

afschilferende kurklagen gevormd worden.

De houtcilinder is in het in den grond verborgene deel der genoemde

wortels minder ontwikkeld dan in dat, hetwelk zich boven den grond

verheft.

D r
. Karsten beschrijft in zijn verhandeling over de Indische Man-

grove’s, (51) pag. 46—55, eveneens den auatomischen bouw der wortels

dier tot zoo geheel verschillende families behoorende planten. De

anatomische studie werd ter hand genomen vooral om te onderzoeken

in hoeverre de bouw dier wortels in verband stond met hunne functie

om tot de gaswisseling in de plant bij te dragen (*). Het onderzoek

bracht nu aan hel licht dat de bouw dier wortels aanzienlijk afwijkt

van die van andere planten; zij zijn gekenmerkt door het bezit van

zeer wijde intercellulaire gangen, welke in de lengte door den ge-

heelen wortel loopen, en bij alle planten, hoewel op verschillende

wijzen, plaatselijk met de atmospheer in verbinding staan. Bovendien

zijn de cellen, welke dit zeer lacuneuse parenchym opbouwen, nog in

vele gevallen gekenmerkt door het bezit van een in radiale richting

geplaatste, ringvormige wandverdikking, welke den wand veerkrachtiger

maakt en veroorzaakt dal de intercellulaire gangen minder gemakkelijk

gesloten worden. In andere gevallen is het parenchym door een wijden

houtring omgeven, welke dus eveneens tot het openblijven der kanalen

medewerkt. De communicatie van deze kanalen met de buitenlucht

heeft plaats door middel van lenticellen ,
welke bij deze planten

dikwijls groote afmetingen aannemen.

(‘) Dat dit inderdaad het geval is werd door ademhalingsproeven aangetoond (zie Hoofdstuk

Chemische Physiologie).
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Reeds Miquel (Ann. Mus. Bol. Lugd. Bat. T. I, p. 75) vermeldt

dat Vitis publi/ïora var. papülosa en Tinospora crispa eigenaardige

slengeluilwassen bezitten, welke hen bij het klimmen van nut zijn

;

hij vermeldde daarbij dat die uitwassen niet anders waren dan lenti-

cellen. Bij gelegenheid van een onderzoek naar de wijze waarop verschil-

lende tropische planten klimmen, vestigde D 1
'. Treub, (60) pag.J 81, ook

zijn aandacht op de genoemde planten en bestudeerde de ontwikkeling

dier uitwassen. Hierbij bleek dat deze inderdaad niet anders zijn dan

zeer groole lenticellen, welke deels onder een huidmondje ontslaan,

deels echter ook niet.

Uit het anatomisch gedeelte der onderzoekingen van D r
. Treub

omtrent Myrmecodia (61, 62) slippen wij hier hel volgende aan (de

wijze van ontstaan van den knol zal in het volgend Hoofdstuk besproken

worden).

Het weefsel waaruit de knol, welke tot 2 dM. groot kan zijn, is opge-

bouwd, is bijna uitsluitend walerweefsel en beslaat dus uit zeer groote

parenchymcellen, welke met een waterachlig vocht gevuld zijn; het-

zelfde weefsel is ook rijkelijk in hladschijf en bladsteel aanwezig

(62) p. 199.

Als Inzonderheid van den knol moet hier vermeld worden dat hij

zich ontwikkelt, uit de hypocolyle as, en dal hij sterk in alle richtingen

in omvang toeneemt zonder dat er, zooals gewoonlijk, een cambium-

weefsel aanwezig is. De vergrooting heeft plaats uitsluitend tengevolge

van de werkzaamheid der phellogeenlagen (welke ook de gangen

helpen vormen) en welke naar binnen toe steeds parenchymcellen

afscheiden. De weinige verspreide vaatbundels hebben daaraan dus

volstrekt geen deel, (62) p. 205.

De stekels welke overal op de oppervlakte van den knol voorkomen,

blijken veranderde wortels te zijn. Op dwarsche doorsnede ziet men dit

aan den radialen vaalbundel en op overlangsche snede door een jongen

stekel aan de aanwezigheid van het wortelmutsje, (61) p. 156, (62) p. 205.

Eveneens werden door Dr
. Treub onderzocht de verhevenheden die

aan de binnenvlakte der gangen voorkomen, welke door den knol van

Myrmecodia verloopen, (61) p. 144; zoowel hun anatomische houw,

als hunne wijze van ontwikkeling loonden aan dat deze als lenticellen
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moeten beschouwd worden. Bij vergelijking met de gewone lenticellen

vertoonen zij echter afwijkingen; ten eerste omdat in de hier onderzochte

lenticellen de intercellulaire gangen slechts hij den omtrek gevonden

worden, terwijl in de tweede plaats het centrum van hel lenticel-

weefsel hier niet bestaal uit afgestorven en met lucht gevulde cellen,

doch integendeel uit cellen die een duidelijken protoplast en kern

vertoonen. Bovendien bevatten de lenticellen in het algemeen vrij

veel voedingsstoffen, te weten olie, een weinig glucose, somtijds zetmeel

en ten slotte nog een eiwitachtige stof ('). De wanden der cellen,

zelfs van de allerjongsten, vertoonen suberine-reactie.

Boven (p. 277) werd reeds het voornaamste medegedeeld over de

resultaten van het morphologisch onderzoek der kieming van tropische

zaden door Prof. Tsciiirch (75). In § 1 van genoemde verhandeling

(waaraan zich de reeds besproken paragrapheu aansluiten) worden de

resultaten bekend gemaakt van een analomisch-physiologisch onderzoek

der zaadhuid van de meest verschillende zaden. Daar de onder-

zoekingen voor deze § echter geheel in Europa verricht werden en

daarvoor geen Builenzorgsch materiaal gebruikt werd, zoo kunnen wij

hier volstaan met op de bedoelde § de aandacht te vestigen.

Onder de planten met abnormalen secundairen diktegroei van het

houtlichaam zijn reeds van ouds de Biqnoniaceën , zoowel als de

Phytocreneae beroemd. Terwijl echter reeds herhaaldelijk verschillende

planten tot de eerstgenoemde familie behoorende onderzocht werden,

was van de laatste slechts een enkele soort van het geslacht Phylocrene

bestudeerd (door Mettenius en door De Bary). Met het oog daarop,

en in aansluiting aan een vorig opstel (B. L. Robinson, Beitrage zur

Kennlniss der Stammanatomie von Phylocrene macrophylln BI., Bot.

Zeitg. 1880) onderzocht nu Dr
. Robinson (56) den houw van den

stam van enkele andere planten tot deze zelfde familie behoorend.

Het materiaal van Iodes lomenlella Miq. en 1. ovalis BI. was af-

komstig uit den Plantentuin (deels van daar medegebracht door Prof.

Solms-Laubach)
, terwijl ter vergelijking slechts enkele kleinere en

(

l

)
Niettegenstaande de aanwezigheid der genoemde voedingstoffen worden deze lenticellcn

door de, in de gangen wonende mieren niet aangevreten; het zijn dns geen food-bodies” in

den zin die Dr. Fr. Darwtn daaraan geeft.
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dunDere stukken stam van Naünlum herpeticum Ham, en van Pyrena-

canlha scandens Harv. van andere herkomst onderzocht konden worden.

D r
. Robinson beschrijft de wijze waarop de abnormale diktegroei

plaats heeft, den houw van het primaire, van het secundaire en van het

parenchymateuse hout en dien der verschillende primaire en secundaire

bastbundels (welke laatste o. a. ook in het merg voorkomen) in

vergelijking met de resultaten welke vroeger bij Phylocrcne gevonden

werden. In het algemeen komt de bouw van den stam van beide

planten vrij wel met elkander overeen, hoewel er op meerdere punten

niet onbelangrijke verschillen zich voordoen.

In zijne, reeds te voren in het kort besproken verhandeling over een

nieuwe groep van klimmende planten (58, 59), doet D 1

. Treub ook enkele

mededeelingen omtrent de anatomie der onverdikle, zoowel als der ver-

dikte haken, vergeleken met de structuur van hel stengellid dat die haken

draagt. Hierbij is het opvallend dat zelfs de haken welke nog niet

met een steunsel in aanraking geweest zijn, een veel meer ontwikkeld

houtlichaam vertoonen dan het internodium dat deze haken draagt;

bovendien is het hout van de haken steviger gebouwd daar het meer

houtvezels en minder en nauwere vaten bevat. Bij de haken die

zich sterk verdikt hebben is dit verschil natuurlijk nog veel grooter,

daar het juist het houtlichaam is, dat in de dikte gaat groeien ten

gevolge van den prikkel die uitgeoefend wordt door het vatten van

een steunsel. In die verdikkingslagen ontbreken de vaten geheel en al.

In het internodium zijn bovendien slechts de vaatwanden verhout,

terwijl dit bij de haken het geval is met de wanden der mergcellen,

met die van een aantal houtvezels en eindelijk met de bastvezels.

Bij Artabolrys Bliimei werd nog een zeer eigenaardig verschil ge-

vonden tusschen het hout van twee haken, welke zich beide verdikt

hadden, doch waarvan de eene vruchten droeg, terwijl de andere

steriel gebleven was; in het hout van den eersten kwamen n. 1. veel

meer vaten voor dan in dat der andere, hetgeen zich daaruit laat

verklaren dat de vruchten voor hunne ontwikkeling en verdamping

voortdurende watertoevoer behoeven, hetgeen met de steriele haken

niet of althans in veel mindere mate het geval is.

Verder onderzocht D'. Treub den bouw en de wijze van ontstaan
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panulala inwendig hekleeden, (68) p 42, en welke het vocht afzonderen,

le midden waarvan zich de, dan nog zeer jonge, overige organen ontwik-

kelen (zie later bij Hoofdstuk Biologie). Zooals uit de figuren alléén

reeds blijkt (PI. XV, lig. 9— 19) ontstaan die schubjes uit één, of soms

uit 2 cellen der opperhuid van den kelk (waar de huidmondjes vol-

komen ontbreken) en moeten zij dus als haren beschouwd worden.

Volwassen hebben zij den vorm van gesleelde schubjes, welke uit 5

deelen bestaan n. 1. een basaalcel, die in de epidermis verzonken is,

een sleelcel en een veelcellige schijf (het eigenlijk vochl-afscheidend

gedeelte) welke slechts één cel dik is. Deze schijfcellen zijn rijk aan

protoplasma en olie en hebben slechts zeer zwak gecuticulariseerde

wanden, zwakker dan die der steelcel en veel zwakker dan die der

omgevende epidermiscellen.

Bij onderzoek van wortels van Saccharum officinanm, waarin zich

Helerodera javanica als parasitische nematode ophield (67, 74), bemerkte

Dr
. Treur in de onmiddellijke nabijheid van elke dezer diertjes enkele

cellen welke gekenmerkt waren door het bezit van meerdere kernen;

deze kernen schenen zich in die cellen niet op de gewone, indirecte,

wijze gedeeld le hebben, maar dit op directe wijze te doen ; er werden

ten minste een aantal kernen waargenomen welke naar hun vorm

te oordeelen, blijkbaar bezig waren zich op laatstgenoemde wijze te

deelen.

Dr
. Treub maakt vervolgens melding van het zeer zonderlinge feit

van het veranderen in tracheïden van enkele weinige der inactieve

cellen van het sporogene weefsel van den nucellus van Casuarina

glauca en Rhumphiana, (71) p. 170 (zie later).

D r
. Treur beschrijft (63) p. 23, de anatomie van Dischidia Ra/fksiana,

en vermeldt met betrekking tot de waslaag, welke aan alle deelen

der plant een grijsachtig uiterlijk geeft, dat deze de geheele plant bijna

onafgebroken overdekt, dus stengel, blad zoowel als beker. Zelfs in het

inwendige der bekers zet de waslaag zich onveranderd voort, waaruit

reeds volgt dal deze wand niet voor opname van vloeistotfen geschikt kan

zijn. Hondom de huidmondjes binnen in de bekers, vormt de waslaag

een vrij hooge wal, welke een onregelmatig laagsgewijze bouw vertoont.
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In het weefsel van bekers en bladeren komen lange, dikwandige

elementen voor, welke in blad en bladsteel ontbreken, evenals in bet

weefsel dat zich na verwonding der bekers vormt.

In het laboratorium alhier werden door bezoekers de volgende

anatomische onderwerpen bestudeerd, waaromtrent nog geen mede-

deelingen gepubliceerd zijn:

Prof. Goebel. Anatomie van Marattiaceën, Nephrolepis e. a.

D'. Warburg. Onregelmatig hout van Aquilaria, Lachnolepis. Kammen

op stammen en wortels; stam- en takluchtwortels.

Houtanatomie van Lianen, en van andere, niet klimmende planten,

welke met de Lianen verwant zijn.

Prof. Tschirch. Anatomie van den arillus.

Anatomie en ontwikkelingsgeschiedenis van bars- en gomkanalen.

Anatomie van nuttige en geneeskrachtige gewassen (bestemd voor

bet 2Je deel van zijn werk getiteld «Angewandte Anatomie”).

Dr
. Wem. Het afwerpen van lakken van Caslilloa en bet sluiten

der wonden.

Opgezwollen leden van planten uit het oerwoud (o. a. van Adhaloda

vasicd).

Ontwikkeling der extra-florale nectarien van Fagraea.

Prof. Haberlandt. Anatomische onderzoekingen over de bladeren

van tropische planten, en speciaal van eigenaardige, nieuwe water-

afscheidende en absorbeerende organen.

Anatomie van eenige planten der Mangrove-vegelatie.

VTIII-

ONTWIKKELINGS-GESCHIEDENIS.

A. VAATCRYPTOGAMEN.
In de eerste plaats moeten bier wederom de onderzoekingen van

Prof. Goebel genoemd worden, die de kieming bestudeerde van een

19
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aantal epiphytisclie varens cn van de nog zoo weinig bekende Ilyme-

nophyllaceën (20) II. De kieming van die soorten, welke eigenaardig-

heden vertoonden, wordt in Inzonderheden beschreven.

De prolhalliën van Villana, welke zich eerst als een vrij hreede,

vlakke plaat ontwikkelen (zonder echter ooit hartvormig te worden)

beginnen zich daarna te verlakken, doordat de rand, welke eerst geheel

meristematisch was, nu plaatselijk dit karakter gaal verliezen. De

randcellen kunnen zich later lot sterigmala ontwikkelen, aan welke

dan 1 of meer knodsvormige broedknoppen ontstaan. Van deze hroed-

knoppen zijn de heide cindcellen kleurloos en bestemd om tot haar-

wortels uit te groeien. De broedknoppen zijn dadelijk kiembaar en

vormen dan één (zelden meer) nieuw prothallium. Reeds aan de

broedknoppen komen veelvuldig anlheridiën voor. Deze zijn gezeten

op een dunnen steel. Elk prothallium brengt later bovendien meer-

dere groepen van archegoniën voort.

De kieming van Monoyrammc paradoxa kon niet nagegaan worden,

maar hel onderzoek der prolhalliën (hij Tjibodas gevonden) toonde

aan dat ook deze broedknoppen bezitten, bijna geheel als Vinaria.

Van de Hyinenophylleën onderzocht Prof. Goebel 2 soorten Tricho-

manes en meerdere soorten Ilymenophyllum.

Bij Triclwmanes groeit de spore aan 5 kanten tegelijk uil, terwijl

daarna aan elk dezer een cel afgescheiden wordt, van welke ten slotte

meestal één lot haarwortel uitgroeit. De andere ontwikkelen zich lot

vertakte celdraden (zeer veel gelijkend op de protonema’s der mossen)

welke het prolhallium vormen.

De archegoniën zijn in groepen van vier aan een kleinen zijtak ge-

zeten. Eéncellige broedknoppen worden hier op kegelvormige sterig-

mata voortgebracht.

De prothalliën van Hymenophyllum gelijken op het herhaaldelijk

vertakte thallus van een levermos, en evenals deze sterven ook de

prothalliën aan de achterzijde gaandeweg af, zoodat op die wijze

de takken vrij worden, en er dus vermenigvuldiging plaats heeft.

Broedknoppen zorgen eveneens voor de vermenigvuldiging der voor-

kiemen. Deze broedknoppen zijn meer-cellig en ontwikkelen zicli

reeds lol een klein prolhallium (met tweesnedige topcel) terwijl zij
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nog aan de, niet zeer ontwikkelde, sterigmata bevestigd zijn. In de

meeste haarwortels vindt men schimmeldraden (vcrgel. p. 270).

Ten slotte bespreekt Prof. Goebel de phylogenie der Hymenophylleën

naar aanleiding van de verschillende vormen welke de prolhalliën

vertoonen, en wijst er op dat de phylogenetische ontwikkeling der varens

met die der mossen paralel gaat, want bij beiden was een draadvormig

prolhallium het punt van uitgang, terwijl ook bij de mossen de ge-

slachtsorganen oorspronkelijk direct op liet prolhallium (protonema)

zalen, en de bladeren slechts tot beschutting dezer organen dienst deden.

Ook van de andere varens wordt aangenomen dat zij zich ontwik-

keld hebben uil voorouders welke een draadvormig prolhallium bezalen.

Wanneer men nagaat wat er bekend was tot aan het jaar 1884

omtrent de prolhalliën der isopore Lycopodiaceën, dan bemerkt men

dat al onze wetenschap zich bepaalde tot de kennis van de allereerste

onlwikkelingsloestanden van Lycopodium inundatum door de Dary hij

zijne talrijke uitzaaiingen der sporen verkregen, en tol de beschrijving

(van Frankuauser) van een, reeds 7 cM. groole plant van L. annolinum

welke nog in verbinding was met een knolvormig lichaam dat als

prolhallium moest beschouwd worden. Men wist dus niet alleen niels

omtrent de bevruchtingswerktuigen maar evenmin iets omtrent de

één- of tweehuizigheid der prolhalliën en zelfs was men in het

onzekere of misschien Lycopodium nog een tweede, tot nu toe onbe-

kende, soort sporen voorlbracht, evenals dit met de nauw verwante

Selaginella’

s

het geval is.

Het was nu aan de uitgehreide onderzoekingen van D r
. Treub aan

tropische Lycopodia voorbehouden, het zoo lang gezochte licht in deze

zaak te verschaffen, daar het hem gelukte alle ontwikkelingsstadiën van

deze prolhalliën te leeren kennen, van de sporen af, tot op de rijpheid

der bevruchtingswerktuigen en na dien tot de ontwikkeling der jonge

plant uit het bevruchte archegonium, (65) I—VIII, (66).

Ur
. Treub onderzocht 6 verschillende soorlen Lycopodium, te weten

:

L. Phlegmaria, carinalum, [lippuris, nummularifolium, cernuum en

Salahensc. Het voorbeeld van Dr
. Treub volgende is het ten slotte

aan Prof. Goebel gelukt ook de ontwikkeling van L. inundatum in

Europa na te gaan (Bot. Zeitg. 1887, p. 161).
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De ontwikkeling der prothalliën is volstrekt niet gelijk bij deze

soorten; er kunnen 5 typen onderscheiden worden n. 1.:

t°. hel type cernuum, waartoe belmoren L. cernuum en Salakensc ;

2°. het type Phlegmaria, waartoe behalve L. Phlegmaria nog belmoren

L. carinalum, Hippuris en nummularifolium en

5°. het type annotinum, waartoe de nog weinig bekende L. annotinum

behoort.

Bij de kieming van L. cernuum vormt de inhoud der spore na

herbaalde deelingen een ongeveer kogelvormig lichaam «tuhercule

primaire” («primair” wordt deze genoemd omdat hij cultuur in het

donker zij zoogen. «tuhercules secondaires” kunnen vormen). De

eindcel van deze groeit tot een, eerst één cel dikke draad uit, welke

echter spoedig in de dikte groeit en ten slotte een cylindervormig

orgaan vormt aan welks bovenrand een kroon ontstaat van kleine

uitwassen. Het zijn deze welke aan het licht blootgesteld zijn en

een groene kleur hebben. In plaats van één, groeien uit den «tuhercule

primaire” van L. Salakense meerdere draden uit, die wel alle eveneens

een cylindervormig orgaan gaan vormen, maar een kroon van uitwassen

vindt men op haar top nooit, hoewel er enkele malen rudimenten van

waar te nemen zijn. L. inundalum sluit zich geheel hij L. cernuum aan.

Reeds aan de nog zeer jonge prothalliën onlstaan de antlieridiën,

doch de archegoniën komen eerst veel later, dicht hij den top van

den cylinder voor den dag. L. Salakense bezit slechts weinige

haarwortels aan de «tuhercule primaire”, een omstandigheid welke

op een saprophytische levenswijze duidt.

Een geheel ander type vertoonen de prothalliën van L. Phlegmaria,

carinalum, Hippuris en nummularifolium, welke echter zeer op elkander

gelijken en onderling geen essentieele verschillen vertoonen.

De kieming der spore kon niet nagegaan worden, doch het onderzoek

van een aantal prothalliën in verschillende sladiën van ontwikkeling

vult deze leemte voldoende aan. Van een «tuhercule primaire” zijn

nog slechts zeer geringe rudimenten over, doch er ontwikkelt zich een

cilindervormig prothallium dal voorfgroeil, zich vertakt en van achteren

al’ gaandeweg afsterft (dus als hij Ilymenophyllum, zie Prof. Goebel (20)

II), (vergel. p. 290); hierdoor komen dus de takken vrij en vormen zelf-
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slandige prothalliën. Over hunne geheele oppervlakte vindt men

verspreide haarwortels.

De prothalliën brengen twee soorten broedknoppen voort; de gewone

komen aan normale prothalliën voor, doch die met verdikten wand

vindt men slechts aan zwakke exemplaren, welke blijkbaar in ongunstige

omstandigheden verkeeren. De eersten ontslaan meestal in groepen in

de nabijheid van den top der lakken; overgangen tusschen deze en

haarwortels (zooals l*rof. Solms-Laubacii (40) ze bij Psilolum vond) werden

nooit aangetroflën. Wanneer de broedknoppen vrij gekomen zijn,

zetten zij hun topgroei voort en worden reeds spoedig gelijk aan de

takken van een prothallium. De broedknoppen met verdikten wand

ontslaan het liefst op die takken welke geslachtsorganen dragen (een

plaats waar men de gewone broedknoppen nooit aantreft). In de

derde plaats kan de top van een der paraphysen, welke zich tusschen

de geslachtsorganen bevinden, tot een broedknop uitgroeien.

De geslachtsorganen vindt men op de bovenzijde der prothalliën,

en wel altijd te midden van paraphysen (welke bij andere prothalliën

van vaatcryptogamen niet bekend zijn, zelfs niet hij L. cemuum en

annolinum). De anlheridiën zitten meestal in groepen op verdikte

plaatsen van het prothallium; de spermatozoïden bezitten 2 ciliën.

Na de anlheridiën ontstaan de archegoniën en wel steeds uitsluitend

op de verdikte plaatsen der prothalliumtakken en dus op de plaatsen

waar vroeger anlheridiën voorkwamen (').

De prothalliën vindt men in het substraat, n. 1. tusschen de afge-

storvene schubben van den bast der hoornen. Zij bezitten geen

chlorophylkorrels en moeten dus saprophytisch leven.

Bij de embryo-ontwikkeliug deelt zich de bevruchte eicel eerst in

twee deelen, daarna deelt zich de buitenste nogmaals in twee andere

door een wand, welke loodrecht op de eerste slaat en dan deelt zich

elk dezer heide laatste cellen wederom door een wand, nu evenwijdig

aan de eerste. De vijf zoo gevormde cellen hebben elk een bepaalde

rol te vervullen; de eerste, dus binnenste cel blijft steeds onverdeeld

en wordt de embryodrager («suspenseur”) evenals men die bij de

(*) Omtrent het mycelium dat in de prothalliën constant voorkomt, zie vroeger, p. '270.
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embryos van Selaginella aantreft. De beide middelste cellen deelen

zich later herhaaldelijk en vormen den »voet” welke steeds in het

prothallium verborgen blijft, terwijl uit de beide buitenste cellen zich

eerst de -lubcrcule cmbryonnaire” ontwikkelt en vervolgens de coty-

ledon. Naast deze cotyledon ontstaan dan gaandeweg eenige (3—7)

blaadjes doch eerst dan .komt daarnaast de bebladerde stengel der jeugdige

plant uit de «lubercule” te voorschijn. Korten tijd nadat het vegelatiepunl

van den stengel aangelegd is, treedt ook de eerste wortel voor den

dag, welke, zooals door een opzettelijk onderzoek werd aangetoond,

ontwijfelbaar van exogenen oorsprong is.

In vele gevallen ontwikkelen zich zijdelings aan de wortels, hetzij

aan den primairen wortel, dan wel aan de later talrijk optredende

adventiefwortels, knolvormige organen, «tubercules radicaux”; de

wortel kan dan of doorgroeien of ook ophouden zich te verlengen.

Wanneer zulk een knol, door het afsterven van het wortelgedeelle, zich

vrijgemaakt heeft, kan het bladeren voortbrengen en zich lot een jonge

plant ontwikkelen. Dit is dus wederom een middel tot (ongeslachtelijke)

vermenigvuldiging.

De laatste der genoemde verhandelingen van D r
. Treub (65) VIII,

is hoofdzakelijk gewijd aan een onderzoek naar de beteekenis welke

aan den «tubercule embryonnaire” loegekend moet worden. Naar

analogieën zoekende, vindt men wel gevallen, waarin uitwendige gelijkenis

beslaat, maar een grootere overeenkomst wordt slechts gevonden bij

vergelijking met de (nog onvoldoend onderzochte) knolletjes van

Phylloglossum Drummondii. D' . Treub komt tot de conclusie, eerstens

:

dat de «lubercule embryonnaire” een rudimentair orgaan is, en ten

tweede dat deze representeert den «oorspronkelijken vorm van de be-

bladerde spruit, zooals die zich in de vaatplanten voordoen”. Om die

reden slaat Dr
. Treub voor den vroeger door hem genoemde «lubercule

embryonnaire” voortaan den naam te geven van «protocorme”. Ook

de «tubercules radicaux” zijn niet anders dan zulke protocormen.

Bij L. inmdatum kunnen eveneens protocormen ontslaan, doch bij

L. Pldegmaria, carinalwn, Iiippuris en nummularifolium is dat orgaan

tot op geringe sporen verdwenen, hoogst waarschijnlijk ten gevolge

van de sapiophylische levenswijze der prolhalliën.
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Van Psilotum triquetrum bestudeerde Prof. Solms-Laubach (40)

behalve de morphologie (zie p. 273) ook de ontwikkeling van den

stengel uit de broedknoppen, welke als veelcellige lichamen op

slerigmala aan onderaardsche spruiten gevormd worden. De broed-

knop zelf ontslaat uil bet topgedeelte van een haarwortel, zoodat

bel sterigma niet anders is dan bet overblijvende deel van dien

haarwortel; bij groeit met tweesnedige topcel. Bij de kieming

groeien de randcellen uit en vormen één (of meer) Juemplantjes

dan wel secundaire broedknoppen. Wordt een kiemplantje gevormd

dan groeit de broedknop in één richting voort terwijl hel basale

deel onveranderd blijft, zich met haarwortels bedekt en gecuti-

culariseerde wanden verkrijgt. Het plantje wordt nu knodsvormig

en begint reeds zeer spoedig daarna zich dichotomisch te ver-

takken. Tot op dit oogenblik was er nog geen eigenlijke topcel

aanwezig; toen werd die ook nog wel niet gezien, maar om

andere reden meent Prof. Solms-Laubacii toch te moeten aannemen

dat zij dan reeds opgelreden is, zoodat zich hier een meristeem

met topcel langzamerhand uit zulk een weefsel zonder topcel

ontwikkelt. Zoo groeit het plantje voort en vertakt zich nog meer-

dere malen, hetgeen geschiedt doordat de oude topcel ophoudt te

groeien terwijl er daarnaast twee nieuwe optreden, welke zich dan

elk verder ontwikkelen.

B. PHANEROGAMEN.

Dit hoofdstuk, hetwelk hoofdzakelijk zal bandelen over de ontwik-

keling der ovula vóór en na de bevruchting bij verschillende planten,

bevat in de eerste plaats een overzicht over onderzoekingen van

D r
. Treub omtrent een drietal families, van welke bet van groot belang was

hunne wijze van ontwikkeling te kennen. Het waren in de eerste

plaats de Cycadecn (51, 52, 53), welke een overgang vormen tusscben

Cryptogamen en Angiospermen, de Loranlhaceën (54), bij welke wegens

hunne parasitische levenswijze, reducties opgetreden waren waardoor

zij zich geheel anders schenen te gedragen dan men meende te

kunnen verwachten, en in de derde plaats de Casuarinccn (71), een
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familie wier verwan tscliap nog steeds in hooge mate onzeker geble-

ven was.

Van de Cycadeën werd in de eerste plaats onderzocht de ontwik-

keling der sluifmeelliokjes van Zamia muricala (51) I, p. 53— 41.

Wanneer men zeer jonge pollenzakdragende schubben onderzoekt ziet

men aan deze, onmiddellijk bij de as der bloem, twee zijdelingsche

lobben ontstaan, op welke later eerst één, daarna allengs meerdere

kleine uitwassen te voorschijn komen ; deze zijn ontwijfelbaar homoloog

met de receptacula der varens, en verdienen dus ook bier dien naam.

Elk dezer uitwassen ontwikkelt zich vervolgens lot 2 stuifmeelhokjes.

De eerste aanleg van het stuifmeel gaat uit van enkele cellen onder

de epidermis gelegen; na herhaalde deelingen zijn dan de moedercellen

der pollenkorrels gevormd, welke vervolgens door tetradenvorming de

stuifmeelkorrels doen ontstaan.

De ontwikkeling van hel eitje en van den embryozak van Ceralozamia

longifolia, (51) I, p. 41—52, (52, 53), was het onderwerp van hel

tweede onderzoek. De jonge vruchtbladeren bestaan uit ongeveer

vierkante schubben welke aan de onderzijde door middel van een

korten steel aan de as der bloem bevestigd zijn. De binnenzijde is

in het eerst vlak, doch kort daarop begint op twee plaatsen ter

weerszijden van den steel een scherp afgeteekende reeks cellen, welke

van bet inwendige lot aan de oppervlakte der binnenzijde ging, uil

te groeien waardoor een uitwas gevormd wordt (nucellus) ; deze wordt

later gevolgd door een riugvormigen rand welke allengs de eerste

omgeeft en ten slotte om deze hecngroeit (integumenl). De centrale

cellen van den nucellus, primordiale cellen, nemen vooreerst alle ge-

lijkmatig in oravang toe, doch later groeit één dezer meer dan de

andere, en verdringt ze ten slotte; zij deelt zich vervolgens in 5

cellen (geheel als bij de Angiospermen) van welke drie de binnenste

lot embryozak wordt.

Dr
. Treub beschouwt de zoogen. primordiale cellen als homoloog

met bet sporangium van Ophioglossum, terwijl de nucellus en het

inlegument moeten beschouwd worden als nieuwvormingen, van

welke men bij de vaalcryptogamen geen homologa kent.

In de derde plaats wordt de embryogenie van Cycas circinalis, (51) II,
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nagegaan daar deze wel ten deele, maar nog niet in alle stadiën bekend

was. In elk zaad vindt men, als bij andere Cycadeën, 5—6 archegoniën;

elk van deze beeft slechts twee halscellen, maar een kanaalcel, zooals

die door Prof. Warning gevonden werd, ontbrak steeds.

In pas bevruchte ovula kan in de wandstandige protoplasmalaag

van den oöspheer een groot aantal kernen aangeloond worden, welke

later zich elk met plasma en met een wand omgeven. Zoo vormt zich een

laag tegen den binnenwand aan, welke slechts één of twee cellen dik is

behalve aan de onderzijde waar de lnag een groolere dikte heeft. Dit

nieuwe weefsel verdient den naam «proembryo” te dragen ; de buitenste

cellaag vormt ook aan de buitenzijde een nieuwen wand zoodat de

membraan van het corpusculum niet meer die van bet proembryo is.

Het proembryo gaat nu in de lengte groeien terwijl de wandlaag

gaandeweg dikker wordt, zonder dat zij echter ooit de bolle geheel

vult, en breekt door den wand van bet corpusculum heen. Aan

bet embryo onderscheidt men nu onderaan het begin van het eigenlijke

embryo, vervolgens de embryodrager en in de derde plaats een verbreed

gedeelte, dat steeds bol blijft. Later groeit de embryodrager nog

meer uit en dringt bet embryo steeds verder in het endosperm in.

De overeenkomst reeds door Prof. Warming waargenomen tusschen

Cycas en Gingko
,

strekt zich dus ook tot de vorming van het

embryo uit.

Van de Loranlhaceën onderzocht D r
. Treub de ontwikkeling van

embryozak en kiemen van Loranthus sphaerocarpus (54) I, Loranllius

penlandrus (54) III, en Viscum arliculalum (54) II. Hoewel zij alle belang-

rijke afwijkingen vertoonden ten opzichte van alle andere planten,

zoo zijn deze bij de eerstgenoemde plant toch bet minst en bij

laatstgenoemde het meest in het oog springend, vooral met betrekking

lot de reductie der ovula. In alle gevalle gelukte bet echter aan te

toonen dat er nog duidelijke sporen over zijn van vruchtbladeren,

van een holte in het vruchtbeginsel en ook van ovula.

Loranthus sphaerocarpus (54) I, heeft 3 of 4 vruchtbladeren welke,

op de gewone wijze aangelegd, spoedig aan hun top gaan versmelten

;

een kleine ovariumholte blijft echter bestaan op wier bodem een

kleine kegel ontstaat, welke met de naar binnen uitstekende randen
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der vruchtbladeren vergroeid is, terwijl naast de vergroeiingen een smalle

spleet (in het geheel dus 3 of 4) overhlijft die het ovuliun afscheidt

van den vruchtwand. Eindelijk versmelt ook de hovenzijde van den

kegel met de vruchtbladeren en blijven er dus niets dan de genoemde

spleten over; deze worden daarna ook smaller en verdwijnen eindelijk

geheel. Terwijl dit geschiedt gaan bij elk der spleten onder de

epidermis van den kegel, een paar cellen zich verlengen, en het

zijn deze welke tot embryozak zullen uitgroeien. Van den kegel

waarin zich de embryozakken ontwikkeld hebben, beschouwt D r
. Treub

het centrale deel als placenta en het overige als ovulum, waardoor zij

zich dus verwant toonen aan de Sanlalaceën. Elk van de bedoelde

cellen verdeelt zich later in 3 andere en de bovenste cel (dus in

tegenstelling van den gewonen regel) van een van beide groeit tot

embryozak uit. Hiermede gaat een zeer sterke verlenging naar hoven

toe gepaard, zoodat ten slotte zijn top hij de basis van den stijl

aankomt; levens groeit hij aan het ondereinde uit tot hij aangekomen

is in de collenchymlaag, welke zich gedifferentieerd heeft in het

onderste deel van het ovarium. In het geheel is de embryozak dan

ongeveer 17 maal langer dan vóór de verlenging. In het topgedeelle

vindt men 2 celkernen, maar in het basale deel geen antipoden.

In eiken embryozak kan zich na de bevruchting een embryo ont-

wikkelen; de bevruchte eicel begint meestal met zich door een over-

langschen wand in tweeën te deelen, welke zich later beide wederom

door dwarswanden deelen. Vóórdat de onderste cellen tol embryo

uitgroeien, verlengen de bovenste zich zoodanig dat dit laatste ten

slotte aankomt onder in de collenchymlaag; intusschen vult de

embryozak zich geheel met endosperm en groeit in haar onderste

deel aanzienlijk in de breedte. Later begeeft het embryo zich weder

omhoog, dringt van onderen af aan in het endosperm in totdat het

zich in volwassen toestand wederom hoven in het endosperm bevindt.

Bij Loratilhus penlandrus (54) III, zijn de verhoudingen nog een-

voudiger omdat men hier elke aanduiding van placenta mist, hoewel

er nog een kleine ovariumholte aanwezig is. Een aantal cellen onder

de epidermis gelegen, die de (eenigszins schuins liggende) basis dier

holle bekleedt, groeien sterk in de lengte, en vormen 5—8 embryo-
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zakken welke, voortgroeiende, ten slotte met hun aangezwollen top

in den stijl komen te liggen, maar op verschillende hoogten daarin

doordringen. Na de bevruchting ontwikkelt zich meestal slechts één

embryo, hetwelk echter niet die eigenaardige plaatsveranderingen

ondergaat als dat van L. sphaerocarpus, hoewel toch ook hier het

embryo door de sterke verlenging der cellen van den embryodrager

tot op den bodem van den embryozak gedrongen wordt. Daar komt

het ten slotte te rusten op een schotelvormig collenchymweefsel dat zich

reeds vroeger gevormd had. Intusschen heeft zich in den embryozak

ook endosperm gevormd dat daarna eveneens zeer in omvang toeneemt.

Bij Viscum arliculalum (54) II, is de ovariumholte geheel ver-

dwenen en neemt men slechts een fijne spleet waar, als eenige afscheiding

tusschen de oppervlakten der twee vruchtbladeren. Enkele cellen aan

hel ondereinde dier spleet onder de epidermis gelegen groeien nu

weder uit, van welke twee tot moedercellen van emhryozakkeu

worden; na de deeling van elk dezer, hier in tweeën, ontwikkelt de

onderste zich lot embryozak. Deze groeit ook weder naar boven toe,

tot hij halverwege den top van het ovarium aangekomen is, antipoden

werden nu eens wel, dan weer niet aangetroffen. Dadelijk na de

bevruchting begint zich endosperm te vormen, terwijl de bevruchte

eicel nog lang onverdeeld blijft en later slechts uiterst langzaam

groeit. Ten slotte neemt het embryo in het rijpe endosperm een

zijdelingsche plaats in.

Aan een zeer uitgebreid onderzoek onderwierp D r
. Treub de familie

der Casuarineën (71), een onderzoek waaraan zich reeds langen tijd be-

hoefte deed gevoelen, maar dat, voor een deel wegens de moeielijkheden van

het verkrijgen van voldoende materiaal, tot heden toe niet uitvoerbaar was.

Intusschen hebben de resultaten de vele moeiten ten volle beloond, want

niet alleen is onze embroyologische kennis rijker geworden aan volledig

onderzoek van een nog weinig bekende familie, maar dit onderzoek heeft

tevens geleerd dat op nagenoeg alle punten de Casuarineën belangrijke

afwijkingen vertoonen van dat wat tot nu toe van de ontwikkeling der

ovula en van de bevruchting bij Phancrogamen bekend was.

Het meest uitvoerig werd Casuarina suberosa onderzocht, maar

bovendien ook C. Rumphiana en C. glauca.
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De vrouwelijke bloemen van Casuarina zijn naakt en bevinden

zich elk in den oksel van een schub, welke schubben te zamen een

kegel vormen. Op den zeer jongen bloemkegel ontstaan reeds vroeg

twee uilwassen
, die tol vrucbtbladeren uitgroeien. Deze verlengen

zich zeer sterk en leggen zich geheel tegen elkander aan met uit-

zondering van de basis tusschen welke een kleine ruimte, de holte

van bet ovarium, open blijft; ook deze verdwijnt ten slotte, hoewel

toch nog een, echter slechts zeer moeielijk zichtbare spleet in hel

weefsel overhlijft. Eerst later wordt die holle weer duidelijker wanneer

de heide ovula beginnen gevormd te worden. Hoewel de grenzen der

placenta’s niet juist aan te geven zijn, moeten deze toch zeker als

parietaal beschouwd worden. De eerste aanleg der ovula, welke

semi-aualroop zijn, wordt gevormd door den nucellus, welke later

door de heide integumenten omgeven wordt. Inlusschen is er, ten-

gevolge van gecompliceerde weefselverschuivingen een soort van brug

gevormd, welke de stijlcilinder verbindt met de placenta, en het is

deze brug die den weg vormt welke later de pollenhuis zal bezigen

hij de bevruchting der ovula.

Onder de epidermis van den nucellus gaan nu een paar cellen zich

vergroolen en zich deelen om de «archespore” (Goebel) te vormen,

welk weefsel den vorm van een langgereklen cilinder aanneemt,

die lot onderaan in den nucellus doordringt, ü'. Treub geeft aan

dit weefsel den naam van »sporogcen-weefsel” daar hel bestemd is,

zooals blijken zal, om makrosporen voort te brengen; intussehen

vormt zich onder in den nucellus tevens een reeks van verlengde

cellen, welke dit sporogene weefsel met de chalaza verbindt. Enkele

der in de lengte gerekte cellen van hel sporogene weefsel (welke als

aequivalent moeten beschouwd worden met de moedercel van den

embryozak hij andere Angiospermen) gaan zich nu herhaaldelijk, snel

achter elkander deelen door middel van dwarsche wanden. Zoodra dit

geschied is beginnen de makrosporen zich te dilferenlieeren. Deze

vergroolen zich daarna steeds meer en meer en dringen de overige,

niet gedeelde cellen op zijde, terwijl bovendien enkele weinige cellen

van het inactieve weefsel van den nucellus in tracheïden overgaan

(ten minste hij Casuarina glauca en C. Rumphiana). Het aantal der
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zich ook verder ontwikkelende makrosporen is zeer verschillend en

bedraagt hij C. glauca slechts weinige, doch hun aantal kan hij

C. suberosa tot twintig klimmen, terwijl het oorspronkelijke aanlal

makrosporen-moedercellen (te samen met de andere elementen

van het sporogene weefsel) gemiddeld 300 bedraagt (bij verreweg de

meeste Angiospermen treft men daarentegen slechts één zoodanige

moedercel aan). De verdere ontwikkeling der makrosporen beslaat

daarin dat eenige zich tot een huis verlengen, en steeds verder

in de richting der chalaza doordringen, doch slechts enkele bereiken

dit weefsel inderdaad.

Bij Casmrina worden niet alle ovula bevrucht; in die welke steriel

blijven, werd slechts uiterst zelden waargenomen dat de makrosporen

lot buizen uitgroeien. In de ovula, welke wel bevrucht zullen worden

vindt men boven in elke uitgegroeide makrospore één tot drie cellen,

welke of naakt zijn of een enkele maal een zeer dunnen wand ver-

loonen ; deze inwendige cellen zijn ontstaan door overlangsche deeling

van één enkele primaire cel. Het zijn in de meeste gevallen die

makrosporen, wier inwendige cellen (oöspheren), met een cellulose-

wand bekleed zijn, welke de bestemming hebben om tot embryozak uit Ie

groeien, terwijl die oüspheer welke tot embryo uitgroeien zal den

diksten wand vertoont.

Het meest belangrijke verschil tusschen de Casuarineën en de overige

Phanerogamen (Angiospermen zoowel als Gymnospermen) bestaat daarin

dat de pollenhuis niet in de mikropyle binnengaat, maar daarentegen

om den embryozak te bereiken haar weg neemt door de chalaza.

In normale gevallen dringt slechts een enkele pollenhuis door tot

de plaats waar de ovula gelegen zijn. Bij het indringen in de chalaza

volgt de pollenhuis de kanalen welke gemaakt zijn door de uitgroeingen

der steriele makrosporen. Zeer merkwaardig is de vernauwing welke

de pollcnbuis zelve ondergaat in den nucellus, welke steeds voorkomt

en ten slotte de sluiting der huis op die plaats ten gevolge heeft, zoodat de

inhoud van het topgedeelte van de rest afgescheiden wordt; tenslotte

breekt de huis op de vernauwde plaats af daar de top zich aan den

wand van den embryozak vastgehecht heeft en het ovulum nog steeds

doorgaat met te groeien; de embryozak neemt den top der buis.
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waarin liet grootste deel van liet protoplasma achterblijft, bij dien

groei mede.

Hel bekleed zijn der oöspbeer door een cellulosewand vormt wederom

een verschil met de overige Phanerogamen, omdat bij deze de wand

eerst optreedt nadat de bevruchting heeft plaats gehad, terwijl uit

de wijze van ontslaan van de 1 of 2 cellen naast de oöspbeer, deze

veel eerder als homoloog beschouwd moeten worden met de kanaal-

cellen van de archegoniëen der vaalcryptogamen, dan met de synergiden

der Phanerogamen. Antipoden ontbreken bij Casuarina, maar wel

bevat de embryozak reeds vóór de bevruchting meerdere celkernen welke

met den groei van den erabryozak in aantal toenemen. Een niet minder

belangrijk verschil tusschen de Casuarina s en de andere planten, be-

staal daarin dat de pollenbuis niet alleen steeds vergroeit met den

zijwand van den embryozak, maar dat dit geschiedt op een plaats op

grooten afstand gelegen van die waar oöspheren voorkomen; nooit hecht

de buis zich boven deze vast (zooals ook blijkt uit een groot aantal schet-

sen van verschillende embryozakken elk met aanhangende pollenbuis).

In den top der pollenbuis werd steeds protoplasma waargenomen,

doch bet is niet gelukt aldaar tevens een celkern met volkomen zeker-

heid aan te toonen ten minste niet in buizen welke zich reeds legen

den embryozak aangelegd hadden.

In den top van den embryozak beginnen zich ten slotte endosperm-

cellen te vormen rondom de vele kernen, die daar reeds sedert lang

voorkwamen en korten lijd daarna ziet men ook bet eerste begin van

ontwikkeling van het embryo, dat zich bij zijnen verderen groei vol-

komen gedraagt als dat van andere Phanerogaraen. Zelfs wanneer

bet embryo zich gaat ontwikkelen ziet men nog steeds de pollenbuis op

grooten afstand onder de bevruchte eicel liggen.

Omtrent het oogenblik waarop de bevruchting plaats heeft laat zich

niets zeggen, omdat het gewone kenmerk, het optreden eener cellu-

losewand om de oöspbeer, bier ontbreekt, daar deze wand reeds lang

vóór dien aanwezig is. Hoe bet ook zij, bij de bevruchting moet de

mannelijke kern uil de pollenbuis door den wand van dien buis en

door dien van den erabryozak heendringen, vervolgens over een zekeren

afstand zich door bel protoplasma van den embryozak verplaatsen en
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ten slotte door den wand der oöspheer heengaan. Bij oöspheren welke

schijnbaar op het punt waren bevrucht te worden, kon aan de onder-

zijde duidelijk een dunnere plaats van den wand waargenomen worden.

Waarschijnlijk is het dat de bevruchting niet plaats heeft zoodra

de top van de pollenhuis zich tegen den embryozak aanlegt, maar

eerstveel later geschiedt, als deze laatste geheel volwassen is. Na de uitvoe-

rige beschrijving der waarnemingen, waarvan hier slechts een kort over-

zicht gegeven werd, sluit deze verhandeling met eenige theoretische

beschouwingen.

Na de meeningen van andere onderzoekers, omtrent de verwantschap

der Casmrineën besproken te hebben, vooral voor zoover die gebaseerd

schenen te zijn op embryologische verschijnselen, moest D r
. Treub

wel lot de conclusie komen dat de Casmrineën een geheel afzonder-

lijke plaats in het systeem dienen in te nemen. Ten overvloede werd

nog de ontwikkeling van den embryozak nagegaan bij Myrica Lobbii,

een vertegenwoordiger van de eenige familie, wier verwantschap met

de Casmrineën door meerdere auteurs waarschijnlijk werd gevonden.

Het onderzoek leerde echter dat ook deze waarschijnlijkheid moest

vervallen omdat Myrica zich geheel gedroeg als alle andere Phanerogamen.

De conclusie waartoe D' . Treub dan ook komt is die dat de Casmrineën

onder de Angiospermen een geheel afzonderlijke plaats innemen en wel

lager slaan dan alle overigen. Om deze reden wordt de volgende,

nieuwe wijze van verdeeling der Angiospermen voorgeslagen

:

ANGIOSPERMEN.

I Chalazogamen . II Porogamen.
(

J

)

A Chalazogamen. A Monocolyledonen.

B Dicolyledonen.

De ontwikkeling der Chalazogamen denkt D r
. Treub zich zóó dat,

toen de sluifmeelkorrels niet meer óp de mikropyle konden kiemen

(zooals hij de Gymnospermen nog het geval is), maar de pollenhuis

een weg moest leercn vinden door het vruchtblad heen dat de ovula

omsloten had, de pollenhuizen op twee wijzen hun doel bereikt hebben

(') In Engler's .Syllabus” (Bcrlin 1892) Acrogamen genoemd.
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en wel óf door het slijlkanaal volgende in de ovariumholte binnen te

dringen en zich zoo toch naar de mykropyle te richten, óf hel stempel-

en het stijlweefsel volgende door de chalaza in het ovulmn binnen le

komen. Van die planten wier pollenhuizen den eerstgenoemden weg

kozen zijn ons een zeer groot aantal afstammelingen bekend (alle

Angiospermen), doch van de tweede groep zijn (voor zoover bekend)

slechts de Casuarineën overgebleven.

De embryologie van Gnelum vertoont in sommige opzichten eenige

overeenkomst met die van Casuarina, zooals uit een eerst kort geleden

gepubliceerd opstel van D r
. Karsten (52) duidelijk blijkt.

Het ovulum van Gnelum heeft 3 integumenlen, van welke hel

buitenste tot een lange buis uitgroeit, welke naar den top van den

nucellus voert. Spoedig na bet ontstaan van eenige groole cellen

onder de epidermis geven deze elk naar boven toe een »Tapetenzelle”

af; de overblijvende cel is de moedercel van één embryozak. De

vergrooling van den nucellus berust nu op den groei der embryozakken,

der »Tapelenzellen” en vooral op die van de epidermis. Elke moedercel

deelt zich nu weder en een dezer dochtercellen (niet altijd de onderste)

wordt tot embryozak. Van deze embryozakken groeien nu één of

meerdere in de lengte uit in de richting der chalaza, terwijl hel aantal

der kernen zeer toeneemt, elk van welke zich daarna met protoplasma en

met een dunnen wand (geen cellulose) omgeeft. Zoo worden primordiaal-

cellen gevormd, welke later zeer sterk in omvang toenemen, (zij liggen

vooreerst nog vrij in het omgevend protoplasma) en van welke som-

mige bevrucht zullen worden ; eigenlijke, als zoodanig herkenbare

eicellen in den top van den embryozak worden dus niet gevormd. De

pollenbuis dringt in den embryozak door. In gene ontstaan twee

generatieve kernen: zij omgeven zich met een plasmamembraan en

binnen elk dezer ontstaan 8 primaire kernen. In deze generatieve

cel bemerkt men dan later bovendien nog eenige andere (tot 7 toe)

kernen, welke D r
. Karsten om bun uilerlijk houdt voor eenige der

vrouwelijke kernen welke uit het plasma van den embryozak in die

primordiaalcel ingedrongen zijn; tusschen de mannelijke en de vrou-

welijke kernen schijnt nu copulatie in te treden, welke echter niet

waargenomen werd. Na de bevruchting vult zicli de embryozak, geheel
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onafhankelijk van de in liet plasma aanwezige primordiaalcellen , met

endosperm, elke endospermcel bevat in haar protoplasma meerdere nog

vrije primordiaalcellen. De kiemcellen groeien nu tot lange buizen

uit, pro-embryonen, in wier ondereinde ten slotte een cel door vrije

celvorming ontstaat. Deze hecht zich aan den onderwand van het

pro-emhryo vast en groeit uit tot kiem, terwijl de lange huis den

kiemdrager vertegenwoordigt. In een zaad vindt men nooit meer dan

èén volwassen kiem.

In een drietal kortere opstellen heelt D 1

. Treur (55, 56, 57) nog

meer waarnemingen gepubliceerd omtrent de ontwikkeling van ovula

en kiem hij verschillende planten.

Vooral tengevolge van het bezit van een embryo dat slechts uit

weinige cellen bestaat en van het (vermeende) gebrek aan endosperm

hij de familie der Burmanniaceën dacht men dat er eenige syste-

matische verwantschap moest bestaan tusschen die familie en de

Orchideën. Dr
. Treub onderzocht nu zich ontwikkelende zaden van

twee soorten van eerstgenoemde familie en wel van Gonyanlhes

candida en Burmannia javanica (55) II, p. 120, (57). Dit onderzoek

leerde dal de zaden wel endosperm bevatten, doch dat de kiem in

hel rijpe zaad slechts uit twee
(
Gonyanlhes

)
of ongeveer 4 [Burmannia)

cellen bestaat; wat de structuur van het zaad aangaat gelijken zij

meer op de Tnccaceën, met welke zij ook om andere redenen ver-

want zijn.

Het embryo van Barringlonia Vriesei (55) III, heeft reeds sedert

lang aanleiding gegeven tot verschillende verklaringen. Het eigen-

aardige van deze plant blijkt nu daarin te bestaan dat de bevruchte

eicel in een veelcellig lichaam, pro-emhryo, overgaat, waaruit zich

eerst later de kiem en de kiemdrager zullen differenlieeren. Eigenlijke

colyledonen neemt men aan de kiem niet waar, maar wel de beginselen

van meerdere, niet opposiete blaadjes, welke in hun oksels zwakke

knoppen dragen. In het stengelgedeelte van het embryo vindt men

reeds een aaneengesloten camhiumlaag
,

terwijl de jonge wortels

inwendig hij deze camhiumlaag ontstaan.

Van Liparis lalifolia beschrijft D r
. Treub (55) II, p. 122 (56), de

zwelling van het ovarium en de plaatselijke ontwikkeling der ovula,

20
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hoewel niel volkomen normaal, in nog gesloten bloemen (wier overige

bloemdeelen zelfs niet volwassen werden) tengevolge van de aanwezig-

heid van een aantal kleine larven in de ovariumholten. De zwelling

ging veelal nog verder dan hij rijpe vruchten het geval is, mede tengevolge

van een overmatigen diktegroei van den vruchtwand. Uit deze waar-

nemingen blijkt dus dal niel alleen hel doordringen van de pollenbnizen

in het stempelweefsel, maar ook andere oorzaken, wanneer die slechts

een versterkten voedselstroom naar hel ovarium leiden, de ontwikkeling

der ovula kunnen veroorzaken.

Reeds vroeger had D r
. Treub voor een aantal Orchideën beschreven

hoe de jonge embryodrager uit de mikropyle naar buiten groeit en

zich aanlegt tegen de zaadstreng en tegen de placenta, om op die

wijze aan deze hun voedsel te ontleenen (Note sur l’embroygénie des

Orchideés, 1879, Verhand, der Kon. Ak. van Wetensch. te Amsterdam,

Dl. XIX). Een zelfde, maar nog meer sprekend geval trof D'. Treub

aan bij de tropische Orchidee Peristylus grandis (55) I p. 76, bij

welke plant het voedsel, opgehoopt in het jeugdige ovulum, slechts

dient om den embryodrager te doen uitgroeien tot deze de placenta

bereikt. Het embryo zelf bestaat dan nog slechts uiteen paar cellen,

doch eerst nadat dit zijn voedsel van de placenta ontvangt, begint

het zich verder te ontwikkelen.

In de laatste plaats onderzocht D’. Treub de ontwikkeling van

ovulum en embryo bij Avicennia (55) I p. 79 (*). De ovula, 4 in

getal, hangen aan een vrijen centralen zaaddrager; het integument is

wel aanwezig maar ontwikkelt zich eerst laat en ontstaat voor hel

grootste deel uit de epidermis. De nucellus bestaal bijna uitsluitend

uit de primordiaalcel en de epidermis. De primordiaalcel deelt zich

door een dwarswand; de onderste dochtercel wordt tot embryozak,

terwijl de bovenste zich nogmaals deelt, nu door een overlangschen

wand (deze cellen blijven tot lang na de bevruchting bestaan). De

epidermis van den nucellus wordt geresorbeerd en verdwijnt reeds

geheel vóór de bevruchting. Nadat deze heeft plaats gehad vindt men

in den embryozak tusschen eenige endospermcellen het embryo en

(*) Zie hieromtrent ook Dr. Karsten (31) p. 20.
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naast deze (nog in den embryozak) een sterk verlengde cel, welke

den naam toekomt van »cotyloïde” (zie Vesque, Ann. Sc. Nat., Bot.

6de série, T. 8, p. 301). Bij vergrooting van liet endosperm dringt

dit langzamerhand uit de mikropyle naar builen en komt ten slotte

geheel op deze opening te liggen, terwijl bet bet embryo insluit ; ook

dit groeit later door een spleet naar buiten, zoodat nog slechts bel

worteluiteinde van de kiem door bet endosperm ingeslolen blijft.

Intusschen is de cotyloïde met bet endosperm mede naar buiten

gegroeid en heeft zich tevens naar beneden toe verlengd en daarbij zich

vertakt; zij dringt vervolgens in de placenta door en daar omslrengelen

haar takken den axilen vaalbundel. Die cotyloïde dient tot opneming

van voedsel uit het placentaweefsel
,
om bet te voeren naar bel

endosperm, van waar het naar de kiem gaat. De cotyloïde beval

steeds veel protoplasma, eveneens zetmeel en waarschijnlijk ook inuline.

In de volwassen kiem is bet worteltje niet gedifferentieerd en

bij de kieming vormen zich dadelijk zijwortels. Daar de epidermis

der kiem aan het wortelgedcelte wortelharen voortbrengt, welke uit

de epidermis uitgroeien, moet men aannemen dat er toch in physio-

logischen zin, een hoofdwortel beslaat.

De kiemontwikkeling van Tectona grandis (Djati), welke door den

Heer Koorders in bizonderheden nagegaan werd (35), vertoont eenige

overeenkomst met die van de beide laatst besproken planten, n. 1. met

Perislylus (en andere Orchideën
)

en met Avicennia. Met de eerste

beeft zij gemeen de eigenaardigheid dat de kiemdrager bizonderheden

vertoont, welke ten doel hebben de voeding van de kiem te bevorderen,

en met de laatste (met welke Teclona trouwens verwant is) dat ook

deze cotyloïdachlige cellen vertoont, hoewel op andere wijze dan

A vicennia.

De kiemzak ontstaat bij Teclona op gewone wijze uit de onderste

dochtercel der primordiale cel. Reeds vóór de bevruchting wordt de

nucellus door den embryozak geresorbeerd, zoodat bet ovulum dan nog

slechts bestaat uil den embryozak omhuld door het eenige integument.

Na de bevruchting worden ook de binnenste cellagen van dit integument

verdrongen, terwijl de overige cellen afsterven en zich met lucht

vullen.
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Na de bevruchting groeit de eicel uit tot een zeer lange buis,

zonder zich nog te deelen, terwijl de kiemzak zich vult met een

grootcellig weefsel, dat in het onderste deel andere eigenschappen

bezit dan in het bovendeel. Heeft het pro-embryo ongeveer 2
/3

van

de lengte van den, zeer langen, kiemzak bereikt, zoo treedt nabij

den top de eerste dwarswand op en het is de hierbij afgescheiden

cel, welke lot kiemkogel uitgroeit; het onderste deel van de overblij-

vende draadvormige cel zal zich later nog door eenige dwarswanden

in een aantal cellen deelen, doch bet bovenste blijft ongedeeld en

verslijmt later; beide deelen te zamen vormen den kiemdrager. Bij

verdere ontwikkeling gaat de embryozak een insnoering vertoonen;

bel gedeelte boven die insnoering is gevuld met weinige, onregelmatig

gevormde cellen (hel boven-endosperm) hetwelk door den Heer Koorders

als analoog beschouwd wordt met de ééncellige cotyloïde van Avicennia,

terwijl in bet onderste, grootste deel van den embryozak een endos-

perm, uil regelmatige cellen beslaande, voorkomt; in deze vertoeft

ook de kiem en hel voornaamste deel van den kiemdrager.

Een eigenaardigheid welke bij Teclona aangelroiren werd, bestaat

daarin dal van het veelcellige, onderste deel van den kiemdrager de

cellen gaan vergroeien (doch eerst als aan de kiem reeds de zaad-

lobben zichtbaar zijn) met de aangrenzende cellen van het endosperm-

weefsel, zoodat deze, wanneer men de kiem vrij praepareert, daaraan

als blazen vast verbonden blijven. Het zijn deze cellen welke bemid-

delend werken bij den toevoer van voedingsstoffen uit het endosperm

naar de kiem.

Vergelijkende onderzoekingen over de ontwikkelingsgeschiedenis van

een aantal Mangrove-planten werden verricht door Prof. C.oerel (21)

I, p. 119— 126, door Prof. Schimper (58) p. 44—53 en door D r
.

Karsten (50), (31) p. 11— 59. Op een uitvoerige beschrijving van

de waarnemingen aan de geslachten Aegiceras, Avicennia
, Carapa,

Acanthus, Lumnilzera
,
Scyphiphora, Sonncralia en Nipa, laat i)

r
. Karsten

een vergelijkend overzicht volgen, (51) p. 51—59, van de verkregen

resultaten, ten einde te doen uitkomen in hoeverre gelijke uitwendige

omstandigheden invloed gehad hebben op de voortplantingsorganen bij

verschillende planten. Aan dit overzicht onlleenen wij bel volgende:
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Bij alle de onderzochte planten (behalve bij Lumnitzera en Sonne-

ratin) (‘) werd gevonden dat de einbryozak (later gevuld met endosperm)

uit den nucellus te voorschijn treedt, zooals dit boven (p. 307) voor

Avicennia beschreven werd; bovendien wordt het eenige
(
Aegiceras

)

of bet binnenste integument reeds vóór de bevruchting door den

nucellus verdrongen.

Het endosperm bestaat bij enkele planten uit slechls weinige, onza-

menhangende cellen (Bruguiera, Aegiceras, Carapa) en bij dezen is

tevens de kiem dicht bij de mikropyle vastgehecht door middel van

den embryodrager ; bij andere daarentegen omsluit bet endosperm de

kiem geheel
(
Rhizophora

,
Ceriops, Avicennia, Acanthus?). In geen

van beide gevallen is bet endosperm echter voedingsweefsel.

Bij Lumnitzera en Sonneralia wordt de nucellus niet verdrongen,

doch wel verdwijnt de binnenste zaadhuid; bet embryo is eveneens

vastgehecht en de endospermvorming onbeduidend.

De snelgroeiende planten behoorende lot de geslachten Sonneralia,

Acanthus en Lumnitzera ? hebben zaden die, als gewoonlijk, eerst

kiemen nadat zij afgevallen zijn; de overige, alle langzaam groeiende

planten, zijn «vivipaar” d. w. z. de kiem groeit tot een aanmerkelijke

lengte uit, terwijl bet zaad nog aan de plant bevestigd is
(

2
). Bij

Rhizophora, Bruguiera, Ceriops en Carapa komen de cotylen nooit in

vrijheid, doch dienen als zuigorgaan ; Aegiceras daarentegen beeft blad-

vormige zaadlobben, en bier zijn de funiculi en later de placentae de

voedselloevoerende organen.

Door kiemingsproeven met zaden van Rhizophora, Bruguiera en Avicen-

nia in verschillende stadiën van ontwikkeling toonde Dr
. Karsteiv aan

dal deze zaden in staat zijn jonge planten voort te brengen, reeds

lang vóórdat deze de grootte bereikt hebben waarop zij gewoonlijk

uit bet zaad vallen; zelfs kiemden zij normaal wanneer de hypo-

cotyle as 7— 14 maal kleiner was dan bij de gewoon afvallende

plantjes.

(‘) Van deze beide geslachten behoort Sonneralia tot de snelgroeiende Mangrove’s, evenals

Acanthus-, omtrent Lumnilzera kon Dr. Karsten niets zekers melden.

(*) Dr. Karsten wenscht slechts zoodanige planten als vivipare te beschouwen bij welke-

gedurende de kieming aan den boom, de jonge planten voortgaan voedsel aan de moederplant

onttrekken.
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Deze viviparie beschouwt D'. Karsten als een eigenscliap welke de

langzaam groeiende Mangrove’s zich verworven hebben, om de kieming

hunner zaden le verzekeren (zie later onder Diologie). Afbeeldingen

van zaden en kiemplanten der vivipare Mangrove’s vindt men in het

werk van Prof. Scrimper (38) Taf. V.

Van vele zaden van tol verschillende familiën hehoorende planten

is het bekend dal hel endosperm door uitgroeiingen van de binnenste

zaadhuid in verschillende stukken verdeeld is, zoodat daaraan den term

«endospermum ruminatum” gegeven wordt. D'. Alb. Voigï heelt de

ontwikkeling van eenige dier zaden uil de familiën der Palmen, Myris-

licaceën en Anonaceën, nagegaan (79). Hel materiaal was ten deele

door Prof. Solms-Laubach medegebracht, ten deele direct van den

Plantentuin alhier afkomstig.

Bij de Palmen werden twee soorten van » Itumination” onderschei-

den, al naar male de uitgroeiingen der tesla in verhand staan met

hare vaalbundels of niet. liet eerste komt voor bij Pinanga, Areca e.a.

;

het laatste hij verschillende soorten Calamus en bij Actinorhylis ; de

uitgroeiingen treden waarschijnlijk reeds vóór de bevruchting op.

Geheel anders gedraagt zich Myrislica fragrans. De vorming der

uitgroeiingen heeft hier op meer ingewikkelde wijze plaats, daar hel

weefsel van den nucellus daaraan evenzeer deelneemt, terwijl de kam-

men die op de binnenste zaadhuid ontstaan en welke ten slotte in

het endosperm indringen, in verhand staan met de vaatbundels welke

in het onderste deel van hel nucellusweefsel optreden.

Zeer regelmatig zijn de tusschenscholten hij de Anonaceën. Zij

vormen [dalen, welke den vorm van een cirkelkwadranl hebben

en in 4 rijen juist hoven elkander liggen op onderling nagenoeg ge-

lijke afstanden. Tusschen die vier rijen platen bevindt zich in het midden

de embryozak; deze verdringt ten slotte het nucellusweefsel overal.

De ontwikkeling van den knol van Myrmccodia en vooral van de

verlakte, gewonden gangen in deze, werd door Dr
. Treub (61) p.

158—144, (62) p. 193—199 en 204—203, nagegaan met het doel

om vast le stellen of de mieren, welke deze gangen steeds bewonen,

ook aandeel hebben in hun ontslaan, m. a. w. om te weten le
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komen of de mieren deze gangen graven, dan wel of de plant ze

zelve, misschien met een ander doel, maakt.

Uit hel onderzoek bleek dat de knol ontstaat door plaalselijken

diklegroei van de hypocotyle as, waarin zich later een aantal vaat-

bundels diflerentieeren door herhaalde deelingeu in een schijnbaar

volwassen parenchymcel. Eerst daarna treedt de eerste aanleg der

gangen op als een phellogeenlaag welke den vorm van een cylinder-

mantel heeft en naar binnen toe parenchym, naar buiten toe daarentegen

kurkcellen vormt. Deze phellogeenlaag verlengt zich in de richting

naar de oppervlakte van den jongen knol, terwijl het weefsel dat binnen

de phellogeenlaag besloten ligt afslerft. Zoo is dan een holte gevormd,

welke echter nog steeds van de buitenlucht algeslblen is door het

kurklaagje dat uit de epidermis van den knol ontstaan is; ten slotte

breekt dit door. De overige gangen vormen zich geheel op dezelfde

wijze. Hieruit blijkt dus dat de mieren in het ontstaan der gangen

volstrekt geen aandeel hebben, hetgeen nog buitendien aangeloond

werd door cultuurproeven in het laboratorium, waarbij jonge planten

uit zaad gekweekt werden zonder dat er mieren hij konden komen;

zij bleken zich desniettegenstaande volkomen normaal te ontwikkelen

(62) p. 197—199.

Op de oppervlakte der gangen vindt men de reeds vroeger (p. 285)

besproken lenticellen.

In het laboratorium werd verder nog onderzocht de ontwikkeling

van embryozak en zaad van Crinum door Prof. Goebel; die van vrucht

en zaad van Slrychnos Nux vomica, en van Myrislica door Prof.

Tschircu; van eenige Mangrove-planten door Prof. Haberlandt en

de kieming van epiphytische /'Yctw-soorlen door D r
. Went.
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IX.

PHYSIOLOGIE.

A. MECHANISCHE PHYSIOLOGIE.

Dc groeisnelheid van een bloemstengel van Agave lurida werd door

Teijsmann (45) nagegaan. In 91 dagen (van 24 Januari—25 April),

tot op bet oogenblik waarop de bloei begon, nam deze bloemstengel

5.673 M., of gemiddeld per dag 0.063 M., in lengte toe. De snelste

groei per dag (16 Februari) bedroeg 0.148 M. ; lol op 6 Maart was

de lengtetoename per dag nagenoeg altijd grooter dan 0.1 M., docb

daarna nam de snelheid langzamerhand af, en van 3— 25 April bedroeg

de verlenging per 24 uur gemiddeld 0.007 M. De groeisnelheid

gedurende den dag (van 7" v. m.—3" n. m.) was, per uur berekend,

gemiddeld twee maal grooter dan die gedurende den nacht (van 3" n.

m.— 7" v. m.). Als gemiddelde temperatuur over den geheelen tijd

wordt opgegeven 74° F. = 23°.5 C. De Vriese voegt hieraan toe

waarnemingen omtrent den groei van een anderen bloemstengel van

dezelfde plantensoort, in een warme kas in den Hortus te Leiden

verricht. De totale verlenging in 68 dagen bedroeg 4.218 M. of

gemiddeld per dag 0.069 M. Van den beginne af verminderde de

groeisnelheid tot die op bet laatst niet grooter was dan 0.002 M. per dag.

Van de planten welke met behulp van prikkelbare organen klimmen,

waren volgens Darwin 3 klassen bekend, in welke óf ranken, óf

bladeren, óf takken de prikkelbare deelen uitmaakten. Dr
. Treub beeft

nu een vierde klasse ontdekt (58, 59), waartoe die planten belmoren

welke in bet bezit van baken zijn. De morphologische natuur dier

baken is verschillend (vergel. pag. 279). De baken van al de onder-

zochte planten
(
Uncaria

, Ancislrocladus, Arlabolrys, Luvunga, Olax,

Iliigoïiia ) zijn korte, onbuigzame, maar tol ongeveer 3

/4
cirkel omgebogen

organen, welke de eigenaardigheid hebben om tengevolge van een aan-

raking met andere vaste voorwerpen, sterk in de dikte te gaan groeien,

zonder zich echter meer te krommen. Tengevolge van dien diklegroei,

waarbij de haak dikwijls dikker wordt dan bel internodium dat hem
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draagt, wordt het steunsel steeds steviger vastgehouden. De diktegroei

herust uitsluitend op houtvorming door het normale cambium (omtrent

de anatomie van dit hout vergel. vroeger p. 287).

De eigenaardige stijve ranken van verschillende Strychnos-soorten

gelijken wel in sommige opzichten op haken, doch omdat zij zich

om steunsels heenwinden moeten zij lot de echte ranken gerekend

worden. Haken welke eenige, doch geringe overeenkomst met ranken

bezitten vindt men hij Olax, daar deze langer zijn dan gewoonlijk,

en zich bovendien nog eenigszins om het steunsel heenkrommen ; daar

deze beweging echter niet op verandering in turgor der cellen berust,

moeten toch ook deze organen als echte haken beschouwd worden.

Bij de slinger- en klimplanten, welke in de tropische flora zulk

een belangrijke rol spelen, worden een aantal adaptaties aangetroffen,

welke ten doel hebben aan die planten het klimmen gemakkelijker

te maken. D'. ïr.EUB onderzocht meerdere verschillende, door hem

in den Plantentuin waargenomen adaptaties (waarbij niet minder dan*

540 plantensoorten onderzocht werden). Deze worden nu groeps-

gewijze in het kort beschreven (60).

Stijve haren op de ranken werden waargenomen hij Iodes, Serjania,

Paullinia ; dezulke aan klimmende stengels hij een onbestemde Apocinee,

bij Bullneria, Delimopsis, Telraceva en Delima hij (welke soorten

bovendien dimorphie der takken ingetreden is, zoodat enkele lange

takken (flagellen) bladerloos zijn en zich winden, terwijl andere, niet

windende zijtakken de bladeren dragen; ranken met doornen en stekels

komen voor bij Acacia, Caesalpinia en deze vindt men eveneens op

de windende stengels van Capparis.

Tot de beste klimmers belmoren de klimpalmen »ltotang”,

behoorende tot de geslachten Calamus, Daemonovops, Korlhalsia, Plec-

tocomia, Ceralobolus. Zij klimmen veelal met behulp van de verlengde

IdadmiddelneiT welke een groot aantal sterke weerhaken draagt. Bij

een ander geslacht dezer familie, Dcsmoncus zijn de bovenste paren

zijblaadjes leruggeslagen en veranderd in krachtige doornen, zoodat

het bladuiteinde op een harpoen gelijkt; daarmede hechten zij hunne

.bladeren aan hooger geplaatste steunsels vast. De oude bladeren laten

van den stengel los, zoodat deze, dan niet meer bevestigd, weder
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omlaag zinkt en wel zoover als de jonge bladeren, welke een steunsel

gevonden hebben, dit toelalcn. Een zoodanige stengel, welke in den

Plantentuin aan den voet van den sleunboom als een kabeltouw

ingerold lag, bad lol aan den voel van dal steunsel een lengte van

niet minder dan 240 M.

Bij l ’ilis en Thios/wra helpen de sterk ontwikkelde lenlicellen mede

bij bel klimmen, daar deze meerdere wrijving veroorzaken en levens

uitstekende steunpunten aanbieden voor de ranken die zich om oudere

stengels van dezelfde plant winden ; ovcrlangsche kurklijslen doen

ditzelfde bij Aganosmn, Bcaumonlia en fleligme.

Wortels welke als ranken fungeeren vindt men bij Vanilla en

Dissochaetc ; hechtworlels bij Mcdinilla.

Derris is een plant wier lakken zich veelal om elkander slingeren;

met bel doel dit te bevorderen, treden op de takken welke ongeveer

één jaar oud zijn, kleine doornachtige uitsteeksels op welke door

D'. Tueub als veranderde bijworlels beschouwd worden. Bij Combrelum,

Poivrea en Quisqualis is bel onderste deel van den bladsteel stevig en

blijvend, terwijl bij oudere bladeren de overige deelen van bel blad

afvallen. Deze blijvende gedeelten zijn meestal iels gebogen en terug-

geslagen en werken als doornen
; iets dergelijks, maar in mindere

mate, werd bij Jasminum waargenomen.

Bij zijn anatomisch onderzoek van die wortels of wortelgedeeltcn

der Mangrove-planten, welke zich boven den moerasachtigen bodem

verbeffen en voor de ademhaling der plant van groot belang zijn,

beeft D r
. K.vrsten (50) p. 55 en (51) p. 49, aangetoond dat het om-

hooggroeien dier wortels berust op negatieve geotropie ; zoodanige jonge

ademhalingswortels van Sonneralia welke omgebogen en in horizontale

richting bevestigd geworden waren, hadden zich na 24 uur reeds

weder met een scherpen bocht omhoog gebogen; Avicennia vertoonde

hetzelfde. De steunworlels van Iihizophora en Acanthus (51) p. 59,

welke in horizontale richting uit den stam te voorschijn komen,

schijnen in bel eerst niet posilief-geolropisch te zijn; zij groeien

rechtuit, buigen daarna door bun gewicht een weinig naar beneden

en dan eerst schijnt positieve geotropie in te treden.

Over hecht- en voedingsworlels bij klimplanten is een korte mede-
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dceling verschenen van een onderzoek door D r
. Went (85. 86),

ingesteld naar aanleiding van de onderzoekingen van Prof. Schuier

in Zuid-Ainerika daarover verricht. Hechlwortels bleken zich steeds

aan het substraat vast te hechten door middel van wortelharen en

niet door slijmafscheiding; wel wordt er somtijds slijm afgescheiden,

doch dit schijnt dan meer als beveiliging legen uitdroging beschouwd

te moeten worden. De oorzaak der vorming van wortelharen werd

gevonden in de afwezigheid van licht en in de vochtigheid.

De hechlwortels groeien langzaam en doen bij doorsnijding geen

merkbare verkorting zien; voedingsworlels daarentegen (o. a. bij

Ficus
)

groeiden snel, zijn sterk gespannen en verkorten zich wel bij

doorsnijding, zelfs nog wanneer zij reeds zeer dik zijn; zoowel de

hecht- als de voedingsworlels zijn negatief heliolropisch. Behalve bij

de reeds door D'. Treub genoemde planten (zie vor pag.) werden

ook bij eenige andere planten prikkelbare hecht wortels, zoogen.

wortelranken, aangetroffen.

In de tweede plaats onderzocht D‘. Went (86) Caslilloa elastica,

een plant welke blijvende lakken met bladstand 2
/s

en afvallende

takken met bladstand */
a

vertoont. In den bladoksel ontslaat eerst

de knop van den afvallenden tak en later die van den blijvenden.

Werd nu bij jonge planten de eindknop weggesneden dan liep de

zijknop uit, doch uit den knop, welke anders een afvallende tak zou

voortgebracht hebben, trad nu een blijvende tak te voorschijn.

Prof. Goebel (20), I p. 12, schrijft hij de epiphytisch levende

Platycerinm spec. aan de mantelbladeren, (welke dienen om humus

te verzamelen) prikkelbaarheid toe, ten gevolge waarvan zij hunne

randen aandrukken tegen den stam waarop zij gezeten zijn.

Bij zijn onderzoek over Ilemilcia vaslalrix ontdekte Dr
. Burck (6)

dat het licht een zeer nadeeligen invloed heelt op de kieming der

sporen van die schimmel. Beeds diffuus licht werkt schadelijk, want

sporen gedurende ± 1 */
2

uur op 2 M. alstand van het venster aan

het daglicht blootgesteld hadden hun kiemvermogen reeds geheel

verloren. De mate der schadelijkheid hangt met de intensiteit van

het licht ten nauwste samen, en het is bijna uitsluitend het sterker

breekbare (blauwe) deel van het spectrum waaraan die schadelijke
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werking moet toegescli reven worden. De sporen kiemen reeds in

gedestilleerd water (niet in vochtige lucht) zoodal de wijze van

voeding geen invloed op de resultaten heelt kunnen hehben. Sporen,

ook wanneer zij nog aan de mycelien op hel koffieblad voorkomen,

blijven daarentegen in leven, zelfs wanneer ze uren lang aan hel

zonlicht blootgesteld worden.

De mechanisch-Physiologische onderzoekingen, welke in het Labora-

torium alhier ingesteld werden, doch waaromtrent nog geen publicalie’s

verschenen zijn. zijn :

D r
. Warburg

over de waterbeweging; over prikkelbaarheid van windende stengels

en over de slingerbewegingen van met ranken voorziene takken;

Prof. Haberlandt

over de physiologie van tropische bladeren (verdamping, wateraf-

scheiding en wateropname door speciale organen) en over prikkel-

bewegingen en de voortplanting van den prikkel hij de bladeren van

Oxalis sensüiva.

B. CHEMISCHE PHYSIOLOGIE.
/ •

Bij de behandeling der Anatomie (p. 283) werd gewezen op de

verschillende eigenaardigheden van de luchlworlels der Mangrove-

planten, welke ten
.
doel hadden, (zoonls men meende te mogen aan-

nemen), deze organen tevens voor ademhaling te doen dienen. Dat

deze meening juist is werd echter eerst aangeloond door de adem-

halingsproeven welke D'. Karsten (31) p. 41—46, met die wortels nam.

Voor de eerste dezer [troeven werd gebruikt een wortel behoorende

hij een plant van Bniquicra eriopelala, welke in ’s Lands Plantentuin

gekweekt werd. Deze wortel werd met een klok bedekt, die op een

geheel luchtdichte onderlaag van cement rustte welke op den bodem

aangebracht was; de overige proeven werden genomen met twee

kiemplanlen, wien hypocolyle as door een wijde glazen buis omgeven

en onder en hoven afgesloten was.

In heide gevallen was dus hel Ie onderzoeken plantendeel door een
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afgesloten luchlvolume omgeven ; hierdoor werd nu een stroom versche

lucht gevoerd en het C0.
2
gehalte van de instroomende en van de

uitgaande lucht bepaald. Steeds werd gevonden dat de uitstroomende

lucht aanmerkelijk rijker was aan koolzuur dan de buitenlucht, zoodat

daardoor de functie dezer wortels als ademhalingsorganen bewezen

werd.

Over de ontwikkeling van warmte in de bloeischeeden van Colocasia

odora en bij de mannelijke bloemen van Cycas circinalis werden waar-

nemingen verricht door D'. Hasskarl en door Teijsmann. Bij eerst-

genoemde plant nam l)
r

. Hasskarl (26) een warmteverschil met de

buitenlucht waar, wiens maximum in den loop van eenige dagen

schommelde lusschen 9 en 13.5° C. ; Teijsmanm (46, 47), vond hij 7

mannelijke intlorescenties van Cycas verschillende maxima, respec-

tievelijk van 3, 7.5, 14, 11.3, 10, 11 en 11°. 5 C.

Dr
. Treub (64) onderzocht in hoeverre het aanzienlijke zelmeel-

gehalte van het melksap van normale planten van Euphorbia Irigona e. a.

verandering ondergaat hij gedeeltelijke etiolement. Werden de kiem-

planten geheel in het donker gebracht dan stierven zij af vóórdat al

hel zetmeel uit de melksapvaten verdwenen was
;
plaalselijke bedekking

van de kieraplanten met bladtin gaf echter hetere resultaten. Hieruit

bleek dat in de op die wijze bedekte organen (cotyledonen, bladeren,

hypocotyle as) na 3—5 weken het zetmeel in de melksapvaten merk-

baar afgenomen en soms geheel verdwenen was, behalve op die plaatsen

waar zij aan de nog groene organen grensden en behaive in de

bladeren, in de wijde melksapvaten welke langs de hoofdnerf loopen.

Uit het parenchym der geëtioleerde deelen was steeds het zetmeel

verdwenen, doch een enkele maal werden er in aan melksapvaten

grenzende cellen nog kleine hoeveelheden aangetrofTen.

Uit deze proeven blijkt dus dat het zetmeel der melksapvaten bij

Euphorbia een niet onbelangrijke rol speelt als reservestof, terwijl

ook deze vaten mede gedeeltelijk in het transport van koolhydraten

(zij het misschien ook slechts hij gebrekkige voeding der plant) kun-

nen voorzien.

Het hoofddoel waarmede de Heer Hoorders (33) de ontwikkeling

van de kiem van Teclona grandis (Djati) onderzocht (zie p. 307) was
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de wijze van voeding dier kiem gedurende de verschillende stadiën

van haar groei na te gaan. Daartoe werden een aanlal Djati-kiemen

van verschillenden ouderdom mikroehemisch op de verschillende voe-

dingstoffen onderzocht. Wal de opvolging dier sloffen aangaat, ver-

toonde ook de Djali-kiem bij hare vulling met reserves loffen geen

afwijkingen van hetgeen steeds bij zich ontwikkelende oliehoudende

zaden wordt waargenomen. Meer merkwaardig zijn echter de resul-

taten waartoe de Heer Koorders komt met betrekking lot de verschillende

wijzen waarop de kiem van Tectona gevoed wordt in de verschillende

perioden van haar leven. Hierbij kunnen n.1. drie phasen onderscheiden

worden

:

1°. de kiem zelf neemt geen voedingstoffen direct uit het endosperm

op, maar dit geschiedt door den kiemdrager, welke die voedings-

stoffen dan naar de kiem voert;

2°. de kiem zelf neemt direct geen of weinig voedsel uit het endosperm

op, maar die opname geschiedt vooral of uitsluitend door den kiem-

drager en de aan den laatste gezeten »zuigblazen”

;

3°. de kiem neemt zelf direct alle voedingstoffen op door haar ge-

heelen buitenwand en waarschijnlijk vooral door de cotyledonen.

De eerste phase treedt op van het kogelstadium der kiem af tot

aan het begin der cotyledonenvorming en de laatste alléén kort vóór

hel rijpen van het zaad.

Hij zijn onderzoek van de eigenaardigheden welke de Indo-Maleische

slrandplanten vertoonen, was aan Prof. Scui.mi'er (37) en (38) p. 18—28,

gebleken dat deze alle, niettegenstaande zij voortdurend in met zee-

water doortrokken bodem leven, toch inrichtingen bezitten, welke ten

doel hebben de verdamping zoo gering mogelijk te maken. Reeds

vroeger was door Prof. Schimper onderzocht, welke de invloed was

van het toevoegen van groote hoeveelheden zout aan den bodem of

aan de voedingsoplossing, op de structuur der daarin gekweekte planten;

deze proeven werden na zijn bezoek aan buitenzorg nog herhaald. Het

resultaat was dat onder die omstandigheden het verdampend oppervlak

der plant kleiner wordt, doordat de bladeren kleiner en dikker worden

en kleinere intercellulaire ruimten vertoonen dan normale planten. De

invloed van het zout was echter niet hij alle planten even duidelijk.
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Bij mikrochemisch onderzoek bleek nu dat de bladeren van met

keukenzout gecultiveerde planten "rooie hoeveelheden daarvan in hunne

cellen opgehoopt hadden, tengevolge waarvan zij dus in slaat waren ook

aan een sterk zoulhoudenden bodem nog hel noodige water te ontnemen

;

geconcentreerde KNO.,- en voedingsoplossing gaven hetzelfde resultaat.

Verder echter werd het belangrijke resultaat verkregen dal reeds bij

een niet zeer hooge concentratie van bet zout de assimilatie der plant

zeer verzwakt werd, zoodat zetmeel en suiker niet of nauwlijks meer

aangetoond konden worden. De hoeveelheid zout daartoe noodig bleek

voor verschillende planten niet dezelfde te zijn. In deze omstan-

digheid vindt nu Prof. Schimper de reden waarom planten aan het

strand der zee zoo zorgvuldig waken tegen een te snelle verdamping,

omdat deze een snellere wateropname zou tengevolge hebben, waardoor

wederom het zoutgehalte in de cellen der bladeren zou toenemen en

dit de voeding der geheele plant aanzienlijk zou verzwakken.

Prof. Reiiske (34) onderzocht spectroscopisch de oplossing van

mykoporphyrin, de kleurstof welke uit de in alcohol geconserveerde

schimmel Penicilliopsis clarariaefonnis Solms (zie vroeger p. 268)

uitgeti okken was. Deze kleurstof kristalliseert in roode prisma’s ; bare

alcoholische oplossing is gekenmerkt door fluorescentie en door bet

bezit van scherp geprononceerde absorptiebanden, waardoor zij doel

denken aan cholorphylkleurslof en aan phycóerylhrin. Het spectrum

vertoont vier banden (in geel, groen en blauw) benevens eindabsorptie

in het violet. Het fluorescentielicht is oranje-geel.

Van de overige onderzoekingen door bezoekers in het laboratorium

verricht, doch waarover nog geene mededeelingen gepubliceerd zijn,

moeten genoemd worden : die van D' . Karstem over de functie der

wortels lieven den grond van Palmen en van Pandanus spec. ; die

van Prof. Tschircii over hel optreden van hars in vruchten en zaden

bij de ontwikkeling van bet vruchtbeginsel, en het optreden en hel

gedrag van araylodexlrine vooral in de arilli van vele zaden, terwijl

D’. Costerus bezig is met het onderzoek van bet zelmeelgehalte der

bladeren van verschillende tropische planten op verschillende lijden

van den dag.

Ten slotte heeft D’. Treur een onderzoek aangevangen naar de rol.
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welke liet blauwzuur in eenige planten, o. a. in Pangium cdulc, speelt,

naar aanleiding van de door I)
r

. Gresiioff waargenomen aanwezigheid

van deze stol’ in genoemde en in eenige andere planten (vergel.

Hoofdstuk Pharmaceutische en Technische Planten).

BIOLOGIE.

A. BIOLOGIE DER BLOEM.

Bij de bespreking der onderzoekingen omtrent de biologische eigen-

schappen van verschillende bloemen, moeten vooreerst genoemd worden

een zestal verhandelingen van D r
. Burck.

In de eerste plaats werden de bloemen van 62 geslachten uil de

familie der Rubiaceën onderzocht met hel oog op hare wijze van

bestuiving (5). D'. Burck komt daarbij lol het besluit dat, in strijd

met hetgeen door velen wordt aangenomen, de heterostylie niet als

een overgang tot diclinie mag worden beschouwd, maar dal veeleer

dichogamie als zulk een overgangsstadium zou kunnen worden opgeval.

Bij de Rubiaceën volgt het streven naar differentieering in de bloemen

twee verschillende wegen, waarvan de eene op heterostylie, de andere

op diclinie uitloopt.

Omtrent de bestuiving van den kinaboom
(
Cinchona

)
en van de

gevolgen van legilime en illegitieme bevruchting gaf D r
. Burck nog

een afzonderlijke, meer populaire schets (12).

Van een derde opstel is het eerste deel (13) 1, gewijd aan de

bespreking van een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat trimorph-

heterostyle bloemen in dimorphe kunnen overgaan
;
zoo hebben Con-

narus Rankensis, C. diversifohus, C. falcalus en Averrhoa Carambola

dimorphe bloemen, welke duidelijk blijken geven te zijn voorlgekomen

uit oorspronkelijk trimorphe soorten.

Deze overgang moet worden beschouwd als een voor de soort
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voordeelige wijziging, omdat de eliminatie van illegitieme afstamme-

lingen daarvan het gevolg is.

In liet tweede gedeelte (13) 2, wordt uil de eigenaardige constructie

van de bloemen der Casstas afgeleid dat men te ver is gegaan met

aan te nemen, dat alle in den loop der lijden ontstane afwijkingen

van liet normale type eener bloem moeten worden beschouwd als

adaptaties welke ten doel zouden hebben om kruisbevruchting, met

behulp van insecten, gemakkelijker te maken.

Bij de bloemen der Cassia's werd aangetoond dal de wijziging in

de bloemconstruclie bier integended ten doel beeft gehad om zelf

bestuiving in de hand te werken en dus de bloem te doen bevruchten

builen de hulp van insecten om.

Het derde artikel (14) handelt over de bekende biologische stelling,

bel eerst door Knight opgesteld en later door Darwin nader uitge-

werkt en verdedigd, dat bet voor bet behoud hunner levensenergie voor

elke plant en voor elk dier absoluut noodzakelijk zou zijn om zich

nu en dan, zij het ook met lange lusschenpoozen, te kruisen met

een ander individu van dezelfde soort. D' . Burck bestrijdt de algemeene

geldigheid dezer stelling en meent, dat men bij de beoordeeling der

merkwaardige verhoudingen tusschen bloemen en insecten te veel is

uitgegaan van de vooropgestelde meening, dat deze stelling inderdaad

een natuurwet zou zijn. Niet zelden toch beeft men naar bet gevoelen

van den schrijver eigenaardigheden in de bloemconstructie bij ver-

schillende planten opgeval als bijzondere adaptaties om kruisbevruchting

in de band te werken, terwijl de bloemen zich toch inderdaad met

eigen stuifmeel bevruchten.

Als bewijs voor deze meening wordt in de eerste plaats een

aantal planten beschreven
(
Myrmecodia

,
Unona, Artabolrys, Goniotha-

lamus, Cijathocalyx e. a.) wier bloemen zich nimmer openen, zoodat

er nooit anders dan eigen stuifmeel op den stempel kan geraken.

Deze bloemen hebben zich derhalve van generatie tot generatie door

zelfbestuiving voortgeplant, zonder dat eenige kruising mogelijk was.

In de tweede plaats worden eenige bloemen beschreven welke zich

wel openen en welke ook allerlei middelen bezitten om insecten aan te

lokken
(Co/fea ,

Arislolochia, Cassia) doch bij welke de insecten uit-

21
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sluitend worden te hulp geroepen om liet stuifmeel van de bloem op

den eigen stempel te brengen. Merkwaardig mag bet heeten dat dit

juist ook bet geval is bij Aristolochia-bloemen, welke steeds worden

aangebaald als een der duidelijkste voorbeelden van bloemen, geheel

en al voor regelmatige kruisbevruchting door middel van insecten

ingericht (zie hieronder p. 323).

Tol nog toe werd steeds aangenomen dat alle wijzigingen, welke

bet individu tijdens zijn leven onderging, op de nakomelingen

konden overgaan en dat derhalve de verschillende omstandigheden,

waaronder de individuen leefden, de eigenlijke bron vormden voor

de vele variaties, welke bij de afstammelingen vielen op te merken.

Uit al deze variaties werden, volgens Darwin, door de natuurlijke

teeltkeus diegene uitgezocht, welke voor de soort het meest dienstig

waren in verband met hare levenscondities. Hieruit kon men volgens

Darwin de ontwikkeling der geheele organische wereld verklaren.

Weismann echter verdedigde de stelling dat tot nu toe geen enkel

goed geconstateerd feil bekend is, dat als bewijs kan dienen voor de

bewering, dat eenige door het individu tijdens het leven verkregen

eigenschap op de nakomelingen is overgeërfd en meent daarom dat

de grond voor de erfelijke, individueele verschillen niet daarin moet

worden gezocht, maar veeleer in de geslachtelijke voortplanting, d.w. z.

in de vereeniging van de kernen van twee kiemcellen en van twee

kiemplasma’s lot één nieuwe kern en één nieuw kiemplasma. Deze

kiemplasma’s, welke de dragers zijn der specifieke' overervingsten-

denzen der beide individuen, doen door hunne vereeniging een

kiemplasma ontstaan, waarin deze beide overervingstendenzen vereenigd

voorkomen; iets nieuws derhalve, een mengsel dat nooit te voren

bestaan heeft.

Dr
. Burck wijst er nu op dat, wanneer die zienswijze juist ware,

dan toch in elk geval als conditio sine qua non moest worden aan-

genomen, dat de beide kiemplasma’s afkomstig moeten zijn van twee

verschillende individuen, daar anders de vereeniging zou neerkomen

op een vermeerdering in massa, en niet op de vorming van een

kiemplasma met nieuwe eigenschappen.

Het was derhalve duidelijk dat Weismann bij zijne beschouwingen
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uitging van de algemeene geldigheid van de wet van Kisight-Darwin

en dat het geheele betoog van Weismann moest slaan of vallen met

deze zoogenaamde natuurwet.

Nu Dr
. Burck reeds in vroegere publicaties aantoonde, dat die wet

van Knigut-Darwin geen algemeene geldigheid bezit, volgde daaruit

dat Weismann te groole beleekenis had toegekend aan de geslachtelijke

vermenigvuldiging der organismen. Verder wijst Dr
. Burck er op

dat niet zelden verschillende soorten uit éénzelfde geslacht gesloten

bloemen bezitten en dat het hoogst onwaarschijnlijk klinkt dat elke soort

deze bijzondere eigenschap afzonderlijk zou hebben verkregen tijdens

haar heslaan ; daarom laat het zich veeleer denken dat al die soorten

deze eigenschap overgeërfd hebben van een gemeenschappelijken stam-

vorm. In dat geval hebben de nakomelingen van den stamvorm,

niettegenstaande het kiemplasma nimmer eenige essentieele wijziging

ondervond, toch zóó aanzienlijk gevarieerd dal daaruit verschillende,

goed gekarakteriseerde soorten zijn ontstaan. Hieruit besluit D r
. Burck,

dal er behalve de sexueele voortplanting nog een andere bron van

het ontstaan der erfelijke verschillen moet zijn. De schrijver eindigt

met de conclusie, dat wanneer ook al moet worden loegegeven dat

er op het oogenblik geen enkel goed geconslateerd feit bekend is,

dat voldoende bewijst, dat ook de tijdens het leven verworven eigen-

schappen op de nakomelingen kunnen overgeërfd worden, men toch

moet aannemen, dat ook deze eigenschappen wel degelijk voor over-

erving vatbaar zijn.

Zijne boven (p. 522) reeds aangehaalde meening omtrent de bevruch-

ting der bloem van Aristolochia heeft D r
. Burck nog in een afzonderlijke

mededeeling (16*) nader uiteengezet. Daaruit blijkt dat de oorspron-

kelijke opvatting van Sprengel, volgens welke de inrichting dier bloemen

slechts ten doel had de regelmatige bevruchting door middel van insecten

te verzekeren, juister is dan de latere meening van Hildebrand e. a.

welke de Anslolochia-b\oem juist voor kruisbevruchting ingericht

acht.

Dr
. Burck onderzocht de bloemen van Aristolochia barbata, A.clegans

en A. omithocephala en vond daarbij:

1°. dat niets in de bloem er op wijst dat zij moet worden bevrucht
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door middel van insecten met stuifmeel afkomstig uit andere

bloemen

;

2°. dat er zeer aanzienlijke hinderpalen bestaan voor eene regelmatige

overbrenging van stuifmeel uil de eene bloem op de stempels

eener andere;

5°. dat de bloemen niet dichogaam zijn;

4°. dat er slechts bij hooge uitzondering vreemd stuifmeel in de bloem

gebracht wordt (op al de 263 vliegen uit 24 bloemen van A. barbata

en op 110 vliegen uil 14 bloemen van A. elegans ontbrak stuifmeel

geheel; op de 12 overige vliegen uit dezelfde 14 bloemen van

A. elegans werd wel stuifmeel aangetroflén, maar volstrekt niet

in voldoende hoeveelheid voor de bevruchting ook maar van één

enkel ovarium; in de bloemen van A. ornithocephala vinden de

vliegen haren dood)

;

5°. dat A. elegans en A. ornilhocephala volmaakt vruchtbaar zijn bij

zelfbestuiving

;

6°. dat A. elegans zich zelve kan bevruchten zonder eenige tusschen-

komst van insecten.

De bouw der bloem van Bruguiera eriopelala en de eigenaardige

wijze van hare bevruchting werden in bel kort door D'. Harsten

(31) p. 10, beschreven. De antheren ontwikkelen zich twee aan twee

binnen in buizen, die elk door één kroonblad gevormd worden, door-

dat diens buitenste, met stevige baren voorziene, randen naar binnen

gebogen en met elkander vergroeid zijn; in deze buis verzamelt zich

ook bet stuifmeel dal uit de opengesprongen belmknoppen te voorschijn

komt. De randharen der bloembladeren zijn nu zóó geplaatst dal

geen insect langs den stempel tol de honigklier kan doordringen zonder

die haren aan te raken; doch wanneer dit geschiedt laten de bloem-

bladranden ten gevolge van een beslaande spanning plotseling van

elkander los en bet stuifmeel wordt met kracht naar het midden

der bloem geworpen. De jonge bloemsteel staat rechtop; kort voor

de bevruchting gaat de bloemknop hangen om zich daarna wederom

op te richten, totdat de jonge vrucht de steel wederom door baar

gewicht naar beneden buigt.

In aansluiting aan een vroegere verhandeling (Die Herkunft, Domes-
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tication und Verbreitung des gewnhnlichen Feigenltaumes, Abh. Königl.

Ges. d. Wiss. Göttingen, 1882, Bd. 28; ook Kosmos, 1881, VI, Heft 4)

onderzocht Prof. Solms-Laubach (43) ook de geslachtsverhoudingen

der Javaansche vijgeboomen. In de eerslgenoemde verhandeling werd

de meening geuit dat de Caprificus als de wilde stamvorm van de

eetbare vijg moest beschouwd worden, doch tegen deze meening was

Fritz Müller
(
Caprificus und Feigenbaum, Kosmos, 1882, VI, Heft 5,

p. 542) opgekomen met de bewering dat beide vormen reeds in het

wild bestonden vóór zij gecultiveerd werden, en niet anders dan

verschillende geslachtsvormen van dezelfde plant waren, met dit ver-

schil slechts dat de eene door de cultuur aanzienlijk verbeterd was

geworden en de andere niet. De Caprificus beschouwde Fritz Muller

als de mannelijke boom (met mannelijke bloemen en vrouwelijke

bloemen die bestemd zijn voor de huisvesting der gal-inseclen, zoo-

genaamde galbloemen) terwijl de Ficus de eigenlijke vrouwelijke boom

zou zijn. Bij het onderzoek der Javaansche wilde vijgeboomen

kwam Prof. Solms-Laubach lot dezelfde conclusie als Fritz Muller.

Uit den Buitenzorgschen Tuin werd eerstens onderzocht Ficus hirla

var. selosa, bij welke de mannelijke plant reeds dadelijk van de vrou-

welijke te onderscheiden was door bet uiterlijk der vruchten; de

eene bevatte slechts vrouwelijke bloemen terwijl in de andere voor-

kwamen mannelijke en onder deze vrouwelijke galbloemen, welke

laatste zich niet ontwikkelen wanneer zij niet door de inquiline (Blas-

lophaga Javanica
)
aangeboord worden. Op gelijksoortige wijze gedraagt

zich Ficus
(
Erylhrogyne

)
diversifolia, doch bij Urosligma

(
Macroph-

/halma
)

elaslicum vindt men de inflorescentie’s met bloemen van beide

geslachten gevuld welke beide onderling en met de galbloemen door

elkander geplaatst zijn. De Inquiline is Blaslophaga quadraliceps.

Prof. Solms-Laubacu beschouwt deze laatste plant als een vertegen-

woordigster van het oudste type der vijgeboomen en wenscht dit als

het synoecische type te onderscheiden. Overeenkomstig gedroeg zich

Ficus glomerata (Inq. BI. fusiceps), terwijl F. variegala var. II. Bogor.,

F. umbellala II. Bogor. en »Moessoe” van Ambon (Inq. bij alle deze

BI. appendiculala

)

ook wel hetzelfde vertoonden, maar toch scheen de

verhouding bij alle drie te wijzen op een aanstaande scheiding van
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mannelijke en vrouvvelijke hoornen. Geheel cl ioecisch is Ficus (Cystogyne)

Ribes (Inq. BI. crassipes

)

,
in wier mannelijke inflorescentie’s de

mannelijke bloemen in een krans dicht hij het ostiolum geplaatst zijn.

Gal- en zaadbloemen zijn hier zóó zeer verschillend, dat men de

mannelijke en vrouwelijke plant als verschillende soorten zou kunnen

beschouwen. Hetzelfde werd gevonden hij Covellia subopposita (Inq.

BI. conslricld), C. canescens (Inq. BI. Solmsi), C. spec. Menado en

C. lepicarpa (Inq. BI. bisulcala ).

Na deze resultaten verkregen te hebben, onderzocht Prof. Solms-

Laubach nogmaals Ficus Carica vond toen de niededeelingen van

Fritz Muller bevestigd en sprak de meening uit dat de zoogen.

capriticatie langzamerhand voor de plant onnoodig is geworden, want

dat de gewone vijg ook zonder capriticatie eetbare vruchten (doch

zonder zaden) kan opleveren.

B. BIOLOGIE VAN VRUCHTEN EN ZADEN.

In verhand met de groole verspreiding welke aan de strandplanten

van den Indischen Archipel toekomt, en welke zeer waarschijnlijk

daaraan scheen te moeten worden toegeschreven, dat de zaden dier

planten door de zeestroomingen medegevoerd worden, was het van

belang te onderzoeken of de geaardheid der zaden een dergelijke

verspreidingswijze mogelijk maakte. Om die reden onderzocht Prof.

ScniMPER (58), p. 164—185, het drijfvermogen der zaden van een

aantal dier strandplauten, zoowel als de oorzaak van hun gering soor-

telijk gewicht. In dit laatste opzicht worden bij de vruchten en

zaden de volgende eigenaardigheden opgemerkt:

1°. Vruchten of zaden met groote luchthoudende hollen, doordat of de

zaden niet de geheele vruchtholte (o. a. Ileriliera, Tliespesia,

Pongamia, Deiris), of de zaadkern niet de geheele zaadbolle op vult

(o. a. Caesalpinia, Vigna, Hibiscus, Dodonaea, Ipomoea, Pangium).

2°. Zaden met sponsachtige kern
(
Erylhrina

,
Canavalia, Sophora).

Hiertoe behooren als abnormale gevallen eigenlijk ook de kiem-

planlen der vivipare Rhizophorecn en van Avicennia (vergel. ook

l)
r
. Karsten (51), p. 21).
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3°. Luchthoudende hollen in vrucht- of zaadhuid

:

A. Luchthoudend weefsel peripherisch gelegen:

(
Lumnitzera ,

Terminalia, Carapa, Clerodendron, Wollasfonia,

Tourneforlia, Cerbera, Nipa, Scaevola, Barringlonia, Cocos).

R. Luchthoudend weefsel binnen de harde schaal gelegen en

daardoor tegen beschadiging gevrijwaard:

(
Calophyllum ,

Cycas, Exoccaria en Pandanus).

Voor een aantal dezer vruchten werd aangeloond dal zij vele

(68— 122) dagen lang op 3
*/2% keukenzout-oplossing kunnen blijven

drijven.

Ten gevolge van een vergelijkend onderzoek van de zaden en vruchten

van strandplanten met diegene hunner verwanten, welke niet aan het

strand leven, komt Prof. ScunurER tot de conclusie dat het bezit der

drijfappa raten niet beschouwd moet worden als een adaptatie aan het

transport door middel van zeestroomingen, maar dat de sterkere ont-

wikkeling dier apparaten bij de strandplanten daarentegen wel als

eene zoodanige adaptatie dient opgevat te worden.

Ter aanvulling van deze waarnemingen onderzocht Prof. Schimper

de groote hoeveelheden aangespoelde vruchten van verschillende planten,

welke op het strand bij Tjilatjap verspreid lagen; vele dezer zagen

er nog volkomen versch uit, doch andere toonden aan dat zij reeds

een lange reis gemaakt hadden (‘). Het meest algemeen werden gevonden

de vruchten van Ueritiera, verder die van Cerbera, Cocos, Nipa, Cana-

riurn, Barringlonia, Terminalia, Carapa, Pangium, Calophyllum, Pan-

danus, Lumnitzera, Scyphiphora, Ipomoea en verder kiemplanten van

Barringlonia. De meeste dezer planten komen niet in de nabijheid

van Tjilatjap voor en moeten dus wel door de zee van verwijderde

plaatsen aangevoerd zijn.

Een andere eigenschap vooral van de grootere zaden der strand-

planten, is die dat zij steeds hunne reservestol houders zooveel en

zoolang mogelijk opgesloten houden binnen eene harde schaal, om deze

voedende deelen tegen krabben en andere stranddieren te beschermen.

Een van de grootste merkwaardigheden van een aantal bewoners

(
l

)
Over hetzelfde onderwerp had reeds de heer Guppy, o. a. ook te Buitenzorg, waarne-

mingen gedaan.
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der tropische slrandflora heslaat in de viviparie, d. w. z. in het ver-

schijnsel dat de zaden, terwijl zij nog in de vrucht opgesloten

zijn, beginnen te kiemen, tijdens die kieming nog voedsel aan de

moederplant onttrekken (vergel. D'. Karsten (51) p. 57) en eerst

afvallen wanneer zij een bepaalde, soms aanzienlijke grootte bereikt

hebben. Prof. Schimper (58) p. 42—57, heeft met het oog op deze

eigenaardigheid de kieming van een aantal dier slrandplanten nagegaan,

en komt daarbij lol de conclusie dat de ware viviparie, ook in de

eenvoudigste gevallen als adaptatie moet beschouwd worden. Het minst

gecompliceerde geval vindt men hij Aegiceras (vergel. ook Prof. Goebel

(21) I, p. 125) wier vruchten wel eerst openspringen nadat zij op

den bodem gevallen zijn, doch dan komt daaruit een zeer groote kiem

te voorschijn, welke nog slechts voor een klein deel in de zaadhuid

besloten ligt. Bij Bruguicra (vergel. ook Prof. Goebel (21)1, p. 119)

wordt de vruchtwand reeds doorbroken vóórdat de vrucht afvalt,

zoodat de lange hypocolyle as der kiem vrij uit de vrucht afhangt;

hij hel uitvallen der kiem wisselt hare lengte hij verschillende soorten

tusschen 6 en 25 cM. Bij Rhizophora (vergel. Prof. Goebel (21) I, p.

122) geschiedt volkomen hetzelfde.

Deze kieming der zaden aan den boom heeft ten doel de jonge planten

meer kans te geven spoedig een geschikte plaats ter ontwikkeling te vinden.

D'. Karsten (51) p. 17, deed opmerken dal de vivipare soorten ook

diegene zijn welke slechts langzaam groeien, terwijl de bijzonder snel

groeiende soorten als Sonneratia, Acanthus, Lumnitzera en Scyphiphora

niet vivipaar zijn.

D'. Karsten beschouwt daarom de viviparie, als een bizondere

adaptatie, niet van alle Mangrove-planten, doch slechts van die, welke

door hare geringe groeisnelheid in ongunstige omstandigheden zouden

verkeeren bij het vinden van een geschikte plaats voor kieming.

Prof. Goebel (21) I, p. 157, beschrijft nog Spint[ex squarrosus, een

tol de slrandplanten behoorende Gramince, wier geheele inflorescenlie

hij de rijpheid der zaden loslaat van den stengel. Deze inflorescenlie

heeft den vorm van een volkomen hol, welke door een groot aantal zeer

lange veerkrachtige stekels (de verlengde naakte spillen der aartjes)

omgeven is. Is deze bol op den grond gevallen, zoo wordt zij zeer
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gemakkelijk door den wind in beweging gebracht en rolt zij met

groote snelheid over den dorren zandbodem been, terwijl gedurende

die beweging de rijpe zaden uilgestrooid worden.

C. BIOLOGIE DER VERDAMPENDE
ORGANEN.

Voor een groot aantal planten welke in de tropen leven, daar aan

de brandende stralen der zon zijn blootgesteld en slechts weinig

water kunnen opnemen, is bet noodzakelijk dat de verdampende

organen zóó gebouwd zijn dat bet walerverlies zoo gering mogelijk

is; deze voorzorg is echter niet altijd voldoende bij de somtijds

maanden lang aanhoudende droogte, zoodat men bij zeer vele planten

buitendien nog waterreservoirs aanlreft waaruit zij in den drogen

lijd den benoodigden voorraad puiten.

In de eerste plaats mag men deze inrichtingen dus verwachten bij

planten welke op weinig begroeide terreinen leven en evenzeer bij

epiphyten, maar bovendien heeft Prof. Sciiimper aangetoond, dat ook

de strandplanten dergelijke inrichtingen behoeven en ze tevens bezitten.

De planten welke tot de eerste rubriek hehooren, kenmerken zich

in vele gevallen door haar vleezigen bouw (succulente planten),

bij welke zoowel voor reductie der verdamping (door verkleining

der verdampende oppervlakte, evenals door dikke culicula, waslaag op de

opperhuid enz.) als voor waterreservoirs (de vleezige organen) gezorgd

is. Aan de biologische eigenaardigheden van deze groep van planten

heeft Prof. Goebel een hoofdstuk gewijd van zijn reeds meermalen

aangehaald werk (21) I, p. 23— 111; dit zal hier echter niet nader

besproken worden daar de Plantentuin in deze onderzoekingen zoo

goed als geen aandeel heeft.

De beschultingsmiddelen der bladeren van strandplanten tegen te

snelle verdamping werden nagegaan door Prof. ScuimrER (38), p. 14— 18.

Door deze onderzoekingen werd aangeloond dat men bij de strand-

planten (o. a. bij Sonneralia, Carapa, Lumnitzera
,
Rhizophora, Ceriops,

Aegiceras) inrichtingen ter vertraging der verdamping waarneemt

volkomen gelijksoortig met die welke bekend zijn voor planten die
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op zeer droge plaatsen groeien. Bovendien vond Prof. Schwper bij

anatomisch onderzoek der bladeren bij twee planten eener zelfde soort

strandplant, welke op verschillende plaatsen groeiden (bijv. aan de zee-

kust en in den Plantentuin), dat de beschuttingsmiddelen tegen verdam-

ping in het eerste geval, zelfs wanneer de wortels dier plant in zeer

vochtigen bodem groeiden, veel sterker ontwikkeld waren, dan bij

planten uit den tuin, waar de grond zeker minder vochtig was. De

oorzaak van dit verschijnsel werd vroeger (p. 318) reeds besproken.

Ook bet waterweefsel, dal in die bladeren voorkomt, en dal slechts

als waterreservoir dienst doet, was bij planten uit den tuin veel

minder ontwikkeld dan bij de aan bet strand groeiende exemplaren

(vergel. ook Hoofdstuk Anatomie p. 283).

Spalhodea campanulala is een hooge boom , behoorende tot de

familie der Büjnoniaceën
,

welke met zeer groote, prachtig oranje-

roode bloemen bloeit, die, tot inllorencenlies vereenigd, zich een

weinig boven bet loof verbeffen. De geopende bloemen, zoowel als

de jonge knoppen zijn dus steeds aan de zonnestralen blootgesteld,

maar desniettegenstaande gaan zij niet door watergebrek te gronde,

hetgeen echter alléén door een zeer speciale adaptatie mogelijk is ge-

worden, zooals door D r
. Trecb (68, 69, 70) beschreven werd. Bij de

ontwikkeling der bloem groeit nl. de kelk zeer veel sneller dan

de overige bloemdeelen, zoodat gene reeds een geheel gesloten,

dikwandigen zak vormt van een paar cM. lengte, wanneer de bloem-

bladeren nog slechts enkele mM. groot zijn; eerst tegen dat de

bloemknop bijna volwassen is (zij heeft dan een lengte van 6 cM.) beeft

de kroon den kelk in zijn groei ingehaald. Tot op dit oogenblik is

de ruimte, welke door den kelk omsloten wordt, geheel met waler

gevuld, zoodat zich de overige bloemdeelen te midden van die vloeistof

ontwikkeld hebben. Het water (waarin bacteriën gevonden werden)

wordt afgescheiden door eigenaardige schijfvormige, veelcellige haren

(vergel. p. 288) welke op den binnenwand van den kelk in groolen

getale voorkomen. Het water wordt onder groote drukking door die

baren afgescheiden zoodat de jonge kelk als opgeblazen is; dat des-

niettegenstaande het waler niet door de spleten, die tusschen de

kelkslippen bestaan, naar buiten geperst wordt, is het gevolg van
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een eigenaardigen groei van den kelk, waarbij de slippen zoo komen

te liggen, dat zij des te vaster aan elkander sluiten, naarmate de

drukking van binnen grooter wordt.

D. EPIPHYTEN.

Dat de epiphyten, planten welke leven zonder in aanraking te zijn

met den bodem, velerlei eigenaardigheden vertoonen welke men mist

bij diegenen welke het benoodigde voedsel en water uit den grond

opnemen, liet zich reeds van te voren verwachten.

Een algemeen overzicht over die adaptaties, vooral van planten uit

onzen Archipel, werd door Prof. Goebel (21), I, p. 147—236, gegeven,

terwijl Prof. Schimper de eigenschappen der epipliytische planten van

Amerika beschreef, (Bot. Mitth. aus de Tropen, II, 1888. Die

epiphytische Vegetation Amerika’s).

Wil een epiphyt zich normaal ontwikkelen dan moet zij in de

eerste plaats zich vasthechten, ten tweede water en ten derde voedsel

trachten te verkrijgen.

Omtrent de biologie der vast hechting van de meer ontwikkelde

epiphyten zijn geene onderzoekingen gepubl ceerd, maar wel over die

der lagere planten.

De veel kleinere voortplantingsorganen (sporen of broedknoppen) van

deze vinden, wanneer zij op den bast van boomen aankomen, gemakkelijk

een beschut plekje in een der vele spleten, doch eerst wanneer zij op

de oppervlakte der veel gladdere bladeren (dus epiphyllisch) leven,

hebben zij meer bepaald behoefte aan speciale hechtorganen.

Zulke organen nam D'. Karsten (29) bij eenige leden van de

familie der Chroolepideën waar, welke in den Plantentuin zeer algemeen

op de bladeren der meest verschillende boomen leven.

Bij Phycopellis en Cephaleuros (p. 45), en ook bij Cliroolepus

amboinensis verandert de tot rust gekomen zwermspore in een becht-

schijlje, terwijl zich daaruit het volkomen vlakke thallus van de

epiphylle vormen ontwikkelt.

Bij Levermossen, Bladmossen en Varens nam Prof. Goebel (20) I, II,

eveneens hechtorganen aan de broedknoppen en prothalliën waar.
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Onder de Levermossen, (I, p. 48 -36), vond Prof. Goebel dat de

broedknoppen bij Lejeunia Goebeli zicb vasthechlen niet behulp van

4 cellen welke slerk verdikte wanden en een slijmigen inhoud bezitten;

niet bebulp van dit slijm schijnen die cellen van den broedknop zicb aan

de onderlaag vast Ie hechten. Bij Radida en Melzgeriopsis beeft de

vasthechling door haren plaats, terwijl ook bovendien, evenals bij de

bovenbeschrevene Chroolepidccn, in den beginne een vlak cellichaani

(thallus) gevormd wordt, waaruit eerst later de bebladerde stengel,

welke dan de archegoniën en anlheridiën draagt, ontstaat. Een

bladmos, behoorende lot de familie der Ephcmcraceac, (I, p. 66) ver-

toont aan bet prolonema zoogen. »hapteren”, elk beslaande uil een

herhaaldelijk vertakte en gedeelde cel, waarvan de uiterste cellen zicb

aan het substraat vastbechten; onder aan eiken broedknop komt

eveneens een hechtorgaan voor, in den vorm van een afzonderlijke

ankercel, terwijl ook aan de weinige haarwortels, welke aan den

rand der prothalliën der Ilymcnophyllecn (IJ, p. 93) ontstaan, dezelfde

functie toekomt.

Wat de voeding der epiphylen aangaat is er reeds vroeger op

gewezen dat een aantal der op die wijze levende varens inrichtingen

bezitten, dienende om afvallende bladeren te verzamelen, opdat de

plant uit deze, wanneer zij in humus overgegaan zijn, haar voedsel kan

putten ; de wijze waarop dit verzamelen geschiedt werd door Prof. Goebel

(20) I, p. 1—21, beschreven. Zoo vormen de gewone bladeren van

Asplemum Nidus te samen een trechter, waarin afvallende bladeren

vergaard worden, doch bij andere planten zijn een nieuwe soort

bladeren van anderen vorm en eigenschappen opgelreden, welke meer

bepaald met de functie van bet verzamelen belast zijn. Het zijn de

zoogen. vang- en mantelbladeren, van welke de eerste o. a. voorkomen

bij Pohjpodium quercifolium, rigidulum, propinquum en de laatste bij

Plalycerium-soorlen. Bij Polypodiitm Ileracleum beeft ook wel het-

zelfde plaats alleen met dit verschil dal het de onderste deelen der

gewone bladeren zijn, welke na hel afvallen van bet overige deel als

vangbladeren dienst doen.

Gewone bladeren welke tegelijkertijd de functie van vangbladeren

uitoefenen beschrijft Prof. Goebel (20) 1, p. 11, bovendien voor een



355

Orchidee, welke in den tuin alhier voorkomt onder den naam Bolbo -

phyllum Beccari , Borneo. Ook bij deze vindt men tusschen de

bladeren humus, waarin zich wortels ontwikkeld hebben.

Ten einde in hunne behoefte aan water te voorzien, bezitten de

epifdiylen eveneens verschillende bizondere inrichtingen. Zoo ont-

wikkelt de epiphylle alg Trenlepohlia cyanea, die als een vlak thallus

tegen bet blad aanligt, een groot aantal, dicht naast elkander recht-

opstaande haren, welke ten doel hebben de regendruppels capillair

vast te houden (vergel. D'. Karsten (29) p. 45). Bij Telaga Warna

zag Dr
. Karsten deze plantjes nooit anders dan geheel met water

verzadigd.

De verschillende inrichtingen welke door Prof. Goebel (20) I, p.

21—66, IV, p. 1—40, bij een groot aantal levermossen aangetroffen

werden en welke ten doel hebben water te verzamelen en te bewaren

(nl. tusschen plooien van elk blaadje, of in kleine daartoe gevormde

zakjes), werden reeds vroeger (p. 271) in bel kort beschreven.

Bij verschillende epiphyte varens trof Prof. Goebel (20) I, p. 121,

walerweefsel aan, hoewel bij verschillende planten niet op dezelfde

plaalsen. In de bladeren werd bet aangelroffen bij Polypodium Heracleum ,

Plalycerium e. a. (vergl. p. 282), in het korsivormige rhizom bij

Polypodium pulelliforme en sinuosum. De aangezwollen bases der bla-

deren (pseudobulbi) van vele Orchideën beschouwt Prof. Goebel (20)

I, p. 19, eveneens als waterreservoirs, welke langzamerhand leegge-

zogen worden nadat de bijbehoorende bladschijf afgevallen is.

Bij geen plant vindt men echter sterker ontwikkeling van het

walerweefsel dan, volgens de onderzoekingen van D r
. Treub (61, 62),

in den knol van Myrmecodia, waar men het niet alléén in de bladeren

en in den bladsteel vindt, maar waar vooral de geheele, dikwijls zeer

groote knol bijna uitsluitend uit zulk weefsel bestaat en dus een

aanzienlijk waterreservoir vormt. Dat de plant zulk een watervoor-

raad noodig heeft volgt reeds dadelijk uit baar epiphylische levenswijze

boven in niet dicht bebladerde hoornen en uit hare vrij groote

bladeren;- dat dit weefsel zijn rol uitstekend vervult blijkt daaruit

dat een plant, zonder toevoer van eenig water, zeer langen lijd vol-

komen frisch kan blijven. Jonge knollen schrompelen daarbij wel in,
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maar zetten zich bij aanraking met water weder tol hun vroeger

volume uit.

Volgens de meening van D r
. Treub (62) p. 206, beslaat de rol van

de gangen welke door dien knol in alle richtingen verloopen, daarin

dat zij de lucht in het inwendige van het weefsel van den knol, door

middel der lenticellen in verbinding brengen met de buitenlucht en

aldus de gaswisseling in de plant bevorderen, zonder dat deze daarbij

te veel waterverlies lijdt. Vele andere inrichtingen wij/.en er even-

eens op dat de plant niet noodeloos water laat verloren gaan, daar

op alle plaatsen de verdamping zooveel mogelijk vertraagd wordt.

Zoo zijn de gangen van binnen geheel met kurkweefsel bekleed, zijn

de bladeren op vlakke schilden, welke het onverdikte gedeelte van

den stengel geheel aan het oog onttrekken, vaslgehecht en bevinden

zich onder deze schilden de bloem- en okselkuoppen, maar ook daar

nog verscholen onder tal van haren.

Bij het onderzoek der bekers van Dischidia Rafflesiana, eveneens

een epiphyt stelde D r
. Treub (63) p. 26, zich in hoofdzaak de vraag

welke het doel dezer bekervorming was. Dat deze niet voor de ver-

teering en opname van dierlijk voedsel dienden, bleek daaruit dat

bijna nooit insecten in die bekers aangelroffen werden, met uitzon-

dering van mieren die dan echter steeds levend waren en de urnen

tot nesten gekozen hadden.

Inrichtingen om de insecten, welke eenmaal in den beker gekomen

zijn, daarin terug te houden ontbreken ook geheel en zouden zelfs

geen dienst kunnen doen omdat de wortels, welke zich in de bekers

ontwikkeld hebben, hun juist hel ontsnappen gemakkelijk zouden maken.

In de derde plaats hebben de bekers geen vaste richting, daar vele

de opening naar beneden gericht hebben. Bovendien maakt de

waslaag waarmede de bekers ook inwendig (met uitzondering der

slomata) bekleed zijn (vergel. p. 288), deze oppervlakte totaal onge-

schikt om vloeistolfen van buiten af op te nemen.

In den regentijd waren vele der hangende urnen met water gevuld,

doch de horizontale of omgekeerd slaande bekers bevatten natuurlijk

geen water, maar toch was de wand vochtig. In den drogen tijd

was ook in de hangende bekers slechts weinig water voorhanden.
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D r
. Treub meent daarom dat die bekers in hoofdzaak ten doel hebben

om regenwater te verzamelen, hetwelk dan door de wortels, welke

in die bekers ingedrongen zijn, opgenomen worden. Een overgangs-

stadium tot deze eigenaardige bekervorming meent Dr
. Treub terug

te vinden bij eene Conchophyllum-soort met sterk gebogen bladeren,

die met de randen tegen de onderlaag aangedrukt zijn, en onder

welke zich eveneens bijwortels ontwikkeld hebben. Een gelijksoortige

inrichting vindt men ook bij Conchophyllum imbricalum (vergel. Prof.

Goebel, (20) J, p. 13 en 45).

E. MYRMECOPHILIE.
•

Van de onderzoekingen over dit onderwerp handelende, moet in de

eerste plaats genoemd worden een verhandeling van Dr
. Burck (16),

niettegenstaande deze bet laatst verschenen is en wel omdat daarin

de vraag welke planten als myrmecopbiele moet beschouwen in bet

algemeen behandeld wordt.

In de inleiding van bedoeld opstel bespreekt schrijver bet tegen-

woordige standpunt van onze kennis omtrent het nut en de beleekenis

der exlranuptiale nectariën en sluit zich geheel en al aan bij de

zienswijze van Delpi.no en Belt als zouden deze dienen om mieren

te lokken, die dan als wederdienst de plant zouden beschermen tegen

baar voornaamste vijanden.

Schrijver toont aan dat een groot aantal tropische planten mieren

op den kelk der bloemen lokken door middel van nectariën en een

enkele maal ook door voedsellichaampjes (food-bodies van Dr
. Fr. Darwin)

en dat de op die wijze aangelokte mieren de bloem beveiligen tegen

clandestienen diefstal van honig door bijen, die de gewoonte hebben

aangenomen om de kroon van buiten af aan te boren op de plaats

waar zich van binnen de honig bevindt, om deze op die wijze machtig

te worden. De bescherming welke de plant door die mieren onder-

vindt is evenredig aan de hoeveelheid aangelokte mieren en aan de

meerdere of mindere nabijheid der nectariën bij de plaats waar de

kroon door de bijen aangeboord wordt. Hierbij treft men alle over-

gangen aan van planten, welke slechts in zooverre bescherming onder-
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vinden, dat niet alle bloemen aangeboord worden, tol eene volledige

bescherming waarbij geen enkele bloem meer op clandestiene wijze

van haar nectar beroofd wordt.

I)
r
. Burck toont verder aan, dal de plant nog op andere wijze zich

weet te vrijwaren legen de nadeelen welke uit deze onregelmatige

handelwijze der bijen voortvloeien, nl. door bare bevruchting geheel

onafhankelijk te maken van insectenbezoek, en zich zelf te be-

stuiven; dat dit zoo is wordt aangeloond door eenige waarnemingen

aan planten, welke adaptaties verloonen aan zellbesluiving (vergel. ook

p. 321), die ontslaan moeten zijn als gevolg van het aanboren van de

kroon door bijen en andere insecten.

In bel 2du Hoofdstuk bespreekt D'. Burck de myrmecophilie bij

Memecylon ramiflorum. De grootste vijand van deze Melaslomacee is

een groote mier, die de randen der jonge bladeren afknaagt en de

bloemen, welke zeer veel suiker bevatten, afbijt. Om dezen vijand

te bestrijden beeft Memecylon zich nu verbonden met een andere

miersoort die zij door afscheiding van honig te midden der bloemen

lokt en daar ter plaatse weet te binden, met dat gevolg dat de roofmier

zich niet meer in de nabijheid der bloemen waagt en zich uitsluitend

bepaalt lot liet afknagen der bladranden. De honig wordt niet

afgescheiden door nectariën maar komt door de stoma ta aan de

oppervlakte der kelkbuis naar builen.

Voorts wordt nog gehandeld over de myrmecophile funcliën bij

Nepenlhes, bij welke plant de mieren worden aangelokt door nectariën

die op de buitenoppervlakte der bekers verspreid zijn, over de vleezige

stipulae bij Trichosanlhes iricuspidala, welke tot woning dienen voor

mieren en over de honigafscheidende bladtoppen van Srnilax. Op deze

besprekingen laat D r
. Burck een uitvoerige discussie volgen over het-

geen als criterium voor een myrmecophile plant mag gelden; dit

bestaat in de aanwezigheid van bepaalde adaptaties welke niet anders

beschouwd kunnen worden dan te zijn opgetreden met bet bepaalde

doel mieren aan Ie lokken, mits de plant zelve ook van dit bezoek

voordeel trekt.

Van dit ongetwijfeld juiste standpunt uitgaande, mag men dus nu

niet meer de, vroeger bij uitstek myrmecophiel geachte Myrmecodia
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en Hydnophylum als zoodanig beschouwen omdat, zooals uil de onder-

zoekingen van Dr
. Treub (61, 62) blijkt, de voor een ander doel

in den knol aanwezige gangen door de mieren gebruikt worden om

er hun nesten in te maken, evenals zij dit met bijna elke goed be-

sloten holte doen.

Eigenschappen speciaal ten dienste der mieren verworven, als honig-

afscheidende organen of » food-bodies” (*) vindt men bij genoemde

planten echter niet, zoodat er van een mulualisme geen sprake is.

Evenmin is het uitgemaakt en althans voorloopig nog onzeker of de

mieren de knollen tegen andere aanvallers beschermen, vooral ook

omdat zij door hare krachtige stekels zich zelf reeds in niet geringe

mate verdedigt.

Dat niet de mieren op de eene of andere tot nog toe onbekende

wijze voor de ontwikkeling van den knol of voor de vorming der

gangen van Mynnecodia noodzakelijk zijn, is eveneens bewezen. Eerstens

toch zag Dr
. Treub (61, 62) dat planten, van haar natuurlijke stand-

plaats naar den Plantentuin overgebracht, door kunnen gaan met zich te

ontwikkelen ook nadat de mieren, die oorspronkelijk de gangen be-

woonden, zich uit deze verwijderd hebben, onafhankelijk van hel feil of

deze door een andere soort mieren vervangen werden dan niet; in

de tweede plaats bewees D'. Treub dat de gangen ook zonder hun

invloed ontstaan eerstens uit de ontwikkelingsgeschiedenis van die

gangen (zie p. 510) en ten tweede uit de cultuurproeven, waarbij

zaden van Mynnecodia kiemden en kleine knollen met meerdere

gangen opleverden, zonder dat een enkele mier toegang tot die cul-

turen gehad had.

Geheel als Myrmccodia gedragen zich ten opzichte van de mieren

de korsivormige rhizomen van Polypodium palelliferum en P. sinuosum,

omdat volgens Prof. Goebel (20) I, p. 21, in de gangen, ontstaan door

het afsterven van het waterweefsel dat deze vroeger vulde (zie p. 282),

mieren huizen, zonder dat de plant hen iets anders dan een veilige

schuilplaats aanbiedt; evenmin wijst hier eenig verschijnsel op een

bescherming van de plant door de mieren tegen bepaalde vijanden.

(*) Zelfs de hier bij uitzondering voedselhoudcnde lenticellen, welke in de gangen uitstéken,

worden door de mieren niet aangevreten.

‘22
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Ook tussclien de man tel bladeren van Plalyccrium (vcrgel. Prof. Goebel

(20) I, p. 19) leven steeds mieren, die in hel buitenste, levende blad

galen maken welke als loegangen lot de binnenruimte moeien dienen,

maar daarom toch mag deze plant niet als myrmecophiel aangemerkt

worden.

F. BIOLOGISCHE EIGENAARDIGHEDEN
VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Behalve de beschreven onderzoekingen welke in de vorige para-

graphen van dit Hoofdstuk konden ondergebracht worden, zijn er nog

eenigc biologische eigenaardigheden van verschillenden aard, die be-

sproken moeien worden en welke hier in één paragraaf saamgevat zijn.

Vroeger (p. 266) werd reeds min of meer uitvoerig gewezen op

de drie nieuwe gevallen van symbiose van algen met dieren, welke

door Mevr. Weber-vais Bosse (84) I, ontdekt werden. Deze gevallen

betroffen de samenleving van Trcnlepohlia spongophila met een zoel-

walerspons (Ephydalin (luvialilis), die van Struvea delicalula
(
Clado

-

phorn ? anaslomosans
)

met een zeespons, üalichondrya spec. en ten

slotte die van een Zoochlorella

?

met Noctiluca. Vooral het tweede

geval was merkwaardig, eerstens omdat de symbiotisch levende alge

naast de kolonie ook vrij op hetzelfde koraalrif voorkwam, en ten

tweede omdat de draden welke in het sponsweefsel leefden, zulk een

aanmerkelijke verandering ondergaan hadden , dat eerst door het

vinden van overgangsvormen de symbiotische draden als die van de

bedoelde alge herkend konden worden. Tengevolge van die verandering

werdgenoemde alge dan ook vroeger door Murray en Boodle tol een

ander genus, Spongocladia, gebracht.

Bij de beschrijving van zijn onderzoek omtrent Uslilnyo Treidrii, voor-

komende op Polygonum chincnse (zie p. 2ê8), vestigt Prof. Solms-Laubach

(42) de aandacht op de eigenaardigheid dat bij de sporenvorming in de

gallen, door die schimmel veroorzaakt, zuilen van cellen van elkander

geisoleerd worden en dal deze hel zijn welke de functie overnemen

van het ca pillitium dal bij andere fungi voorkomt en dus dienen om

de sporen te beschermen en vooral om ze te verspreiden. Behoorden
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die cellen tol de schimmel, dan zou deze eigenschap niet hizonder

merkwaardig zijn, doch Prol'. Solms-Laubacii loonde aan dal de gallen

en ook de bedoelde cellen uitsluitend producten zijn van het cambium

der voedsterplant, zoodat zich hier .hel eigenaardige geval voordoet

dal de voedsterplant een adaptatie verworven heeft ten gunste van haar

parasiet.

Prof. Goebel (20) V, p. 101— 109, (21) II, p. 51— 160, onderzocht

de ontwikkeling en den houw der blaasjes van een aantal soorten

Utricularia’s welke steeds dienen tol het vangen van kleine diertjes.

De inrichting dezer organen bleek niet hij alle soorten dezelfde te

zijn, doch de voorkomende gevallen konden tol drie typen gebracht

worden, welke elk in Inzonderheden beschreven worden. Die drie

typen zijn:

1°. de blaasjes der waterbewonende soorten, welke alle onderling

gelijk gebouwd zijn en dus evenals die van de Europeesche

soorten, Ulricularia vulgnris e. a. Een trechter geeft toegang tot

de opening van het blaasje, dat door een beweegbare veerkrachtige

klep van binnen gesloten wordt; hij eenige soorten vindt men

klierharen op den buitenwand van de klep;

2°. de bovenste rand van den trechter is voorzien van twee lange

sprieten welke bezet zijn met klierharen, wier steel korter is

naarmate zij dichter hij de opening geplaatst zijn. Men vindt

zulke blaasjes o. a. hij U. orbiculata. Ook hij deze soorten is de

klep op hare buitenzijde met klierharen bezet, welke als lokmiddel

voor kleine insecten enz. dienen;

5°. de blaasjes hebben een zeer wijden trechlervormigen ingang

(
U. rosen en U. Warlmrgi) welke ontstaat doordat de eene zijde

van den trechter sterk verlengd is en een breede slip vormt welke

somtijds langer is dan hel blaasje zelf. Ook deze slip is bekleed

met klierharen.

Reeds in vorige honfdstukken (p. 279, 287, 312) werden de opstellen

van D'. Tbeub besproken, handelende over de biologische eigenaar-

digheden van tropische klimplanten (58, 59, 60), zoodat wij hier

kunnen volstaan met naar het vroeger gezegde te verwijzen. Wij

herinneren er hier slechts aan dat een dier eigenaardigheden bestond
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in het voorkomen van haken, welke tengevolge van den uilwendigen

prikkel door hel vaslgrijpen van een steunsel veroorzaakt, in de dikte

gaan groeien en zoo het steunsel steeds vaster omklemmen en dal in

de tweede plaats een aanlal op gewone wijze slingerende en klim-

mende planten der tropische Hora inrichtingen bezitten (als haren of

stekels op de ranken of stengels, uilwassen op den stengel, weerhaken

aan de bladtoppen enz.) welke hun het opklimmen tegen hooge

hoornen of mogelijk of gemakkelijk maken.

Ten slotte moeten hier nog een paar korte opstellen van D r
. Treub

besproken worden, handelende over de knophedekking (69, 70/ en

over de periodiciteit in de ontwikkeling (73) van eenige tropische planten.

In het. eerstgenoemde wijst D'. Treub er op dat een knophedekking,

welke ten doel heeft de jonge organen legen temperaluursinvloeden te

beschutten, in de tropen onnoodig is, maar dal eene bedekking legen

uitdroging een veel grooter vereischte is. De dichtgeplaalste stand

der jonge organen biedt in enkele weinige gevallen reeds voldoende

beschutting aan, zooals o. a. hij Selaginella, doch in de meeste gevallen

maakt de periodieke of ongelijkmatige groei van zijtakken een knop-

hedekking noodig; deze geschiedt echter steeds op veel eenvoudiger

wijze dan in de gematigde luchtstreken. Twee kleppen onder aan

den bladsteel gezeten, welke in jongen toestand dichtgeslagen zijn,

vormen de eenige knophedekking hij Wonnsia en Leca. Een laagje gele

of roode wasachtige stof, afgescheiden door colleteren, is de beschutting

hij vele Apocyneën
(
Tabernaemontana

,
Laclaria, Chilocarpus enz.).

Nog eigenaardiger is het uiterlijk van de bundels jonge bladeren

van vele boomachtige Leguminosen
(
Urownca

,
Amherstia

,
Jonesia,

Manilloa) ; hij deze ziet men zeer jonge lakken met vele doch nog niet

groen (maar wit, bruin of rood) gekleurde bladeren, als waren zij uil de

knop gevallen, slap naar beneden hangen; de weefseldilferentieering

is dan nog onvolkomen. De bladeren groeien zoo een tijdlang door en

richten zich eerst daarna op.

Ook voor bloemen is een beschutting tegen uitdrogen zeer noodig,

omdat zij dikwijls groot zijn en zich hoven hel loof der vaak hooge

hoornen verheffen.

Bij Myrmecodia (62) zijn de bloemknoppen in holten van den (onver-
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dikten) stengel besloten waar een aantal dezer, van verschillenden

ouderdom, naast elkander staan ; de overblijvende ruimte is door baren

opgevuld en het geheel nog bedekt door de vlakke schubben onder

aan de bladstelen. Het merkwaardigste geval is echter wel het reeds

(p. 330) besproken geval van Spalhodea campanulala (68) bij welke

binnen den grooten, stevigen en met water gevulden kelk de overige

bloemdeelen zich ontwikkelen.

In het tweede der genoemde opstellen (75) wijst ü'. Treub er op

dal er in bet vochtige West-Java geen scherp contrast bestaat lusschen

een natten en een drogen mousson, zoodat de meeste planten aldaar

steeds voortgroeien (Amherstia nobilis o. a. bloeit liet geheelejaar door)

en geen tijdperk van stilstand kennen, voor zooverre dit ten minste

veroorzaakt zou worden door uitwendige omstandigheden. Een perio-

diciteit in de ontwikkeling ontbreekt echter niet geheel bij alle tropische

planten, maar komt zij voor, dan is die periodiciteit veelal een gevolg van nog

onbekende inwendige oorzaken. Enkele voorbeelden mogen dit aanloonen.

In den Plantentuin zijn twee prachtexemplaren aanwezig van Gramma-

tophyllum speciosum. Slechts eenmaal per jaar bloeien deze (bet eene was

eens met ± zestig bloemtrossen, 2 tol 2.5 J\I. lang en elk met 70 lot 100

bloemen bezet) maar steeds ontwikkelen zich de bloeiwijzen bij beide

planten volmaakt gelijktijdig. Een andere Orchidee, Dendrobium crurne-

nalum, in tal van exemplaren in den tuin voorhanden, brengt ongeveer

éénmaal per maand bloemen voort, maar toch bloeien al deze exem-

plaren steeds op denzelfdcn tijd.

Eenige hoornen hebben de eigenaardigheid op een bepaald oogenblik

alle bladeren te laten vallen ; hel is dan alsof zij gestorven zijn, maar

eenigen tijd later prijken zij weder met een nieuwen bladerdos.

D‘. Treub lette op dit verschijnsel o. a. hij een exemplaar van Pala-

quium macrophyllum ; een maand na liet verlies zijner bladeren was

de boom wederom geheel bebladerd, maar twee maanden na de eerste

begon een ander exemplaar zijne bladeren te verliezen. Dit zelfde

verschijnsel herhaalt zich elk jaar.

Een aantal biologische vragen werd nog door de bezoekers van het

laboratorium ter hand genomen ; zoo onderzocht
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D r
. Warburg de biologische hcleekenis van het bloeien van vele

boomen uit oude takken (cauliflorie) en de biologie der lianen in

bet algemeen.

Prof. Tschircii de biologie van den arillus der zaden.

Prol'. Haberlandt verschillende adaptaties van epiphylisch levende

planten.

Prof. Staul wijdde zijn aandacht aan de biologie der scbaduwplanlen,

bet afvloeien van regenwater van de bladeren, de beschermende kleuren

in bet plantenrijk, de biologische beteekeuis der bewegingen van

bladeren enz.

D 1

. Costerus ten slotte is bezig een onderzoek in te stellen naar de

biologische eigenaardigheden welke zich voordoen bij de kieming van

zaden van tropische planten.

Van de hand van D 1'. Burck zal bovendien nog binnen korten lijd

een artikel verschijnen, handelende over de Erythroxyleën van Java,

in systematisch zoowel als in biologisch opzicht.

XI.

CULTUURPLANTEN.

Eigene wetenschappelijke onderzoekingen omtrent Indische cultuur-

planten zijn niet verschenen. Slechts zag van de hand van Prof.

Tschircii een werk bet licht (77) waarin saamgevat wordt hetgeen

over een 40-lal der Indische cultuur- en arlsenij-gewassen bekend is

met betrekking tot de wijze van cultuur, die van de bereiding der

producten enz. De meeste dezer berichten hebben uitsluitend be-

trekking op Java, doch enkele (als thee en kina) ook op Ceylon. Het

werk is opgeluisterd door 128 reproducties naar pholographiën (voor

een groot deel door Prof. Tschircii zelf vervaardigd en dan ontwikkeld

in bel pholographisch atelier van den Plantentuin) voorslellende den

habitus en de wijze van cultuur van een aantal der beschrevene

planten. Meer dan 40 dezer pholographiën zijn genomen naarexem-
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plaren welke hetzij in den Plantentuin voorkomen of in den Cul-

tuurtuin te Tjikeumeuh aangekweckt worden ; bij een 7-tal dier

laatstbedoelde pholographiën is deze herkomst aangeduid.

In het Agrieultuur-Chemisch Laboratorium te Tjikeumeuh is D'.

van Romburgu bezig met verschillende onderzoekingen betrekking

hebbende op chemisch belangrijke bestanddeelen van meerdere cul-

tuurplanten.

Uit een aantal dezer werden aetherische-oliën afgescheiden, zooals

uit Pogostemon, Andropogon
,
Myristica c. a. ; ter bepaling der handels-

waarde dezer producten, werden zij aan bekende lirma’s in Europa

ter beoordeeling gezonden. Poenige nadere opgaven daaromtrent vindt

men in de hierna volgende beschrijving van de hand van D'. van

Romburgu van de in den Cultuurtuin gekweekte planten en van hare

producten.

Eenige voor het looien in gebruik zijnde plantaardige producten

werden op hun gehalte aan looizuur onderzocht als garnbier
(
Uncaria

Gambir), divi-divi
(
Caesalpinia canasta

)
e. a.

Verder houdt Dr
. van Romburgh zich bezig met de chemie van de

thee en van de indigo en van hunne bereiding zoowel als met de «fer-

mentatie” van cacao en van koüie, terwijl ten slotte aangevangen is

met een ondezoek naar de stikstof-assimilalie van snelgroeiende

schaduwboomen, als Albizzia, Erythrina (Dadap) enz.

Over deze onderwerpen zijn nog slechts een paar korte mede-

deelingen verschenen. Reinwardt (35) vermeldt dat hij, naar aanleiding

van de beschrijving door Gaertner gegeven van de vruchten van

Mdngifera indica, een aantal zaden dier planten heeft doen kiemen en

daarbij waarnam dal, hoewel vele slechts één kiem bevatten, een

XII.

VARIATIES EN
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grool aantal er toch meerdere inhielden, soms tot drie toe, zooals uit

de leekeniugen op de hijgevoegde plaat hlijkt.

Teijsmanjj (50) heschrijft het voorkomen aan den kalen, ruim 1 M.

hoogen en bijna J

/2
M. dikken stam van Fourcroya tuberosa, van

jonge plantjes, »die terstond in bloei geraakt zijn, met een zwakken

stengel uit hel hart dier plantjes, ter lengte van 3— 4 voeten. De bloemen

vallen af zonder zaad te geven, maar uit de oksels van alle regie en

zijdelingsche bloemtakjes komt een menigte jonge planten te voorschijn,

die aan eencn enkelen stengel ten minste wel een honderdtal bedragen”.

Op het laboratorium is door D'. Costeuus de houw der bloemen

van Grammalophyllum speciosum nagegaan, welke houw niet bij alle

bloemen van een zelfden tros dezelfde is, daar de eersten steeds

abnormaliteiten verloonen.

Van de pathologische verschijnselen der planten welke nader onder-

zocht werden, zullen hier eerst de galvormingen besproken worden,

dus dc afwijkingen in vorm welke planten verloonen tengevolge van

de inwerking van andere planten of ook van dieren. Eenige van deze

werden reeds hoven in bijzonderheden beschreven, zoodal wij hier volstaan

kunnen daarheen te verwijzen.

Dit is o. a. het geval met de uitwassen welke een alge, Phylophysa

Treubii, veroorzaakt aan den stengel van een Pilèa-soort, die in

hel oerwoud bij Tjibodas voorkomt, en door Mevr. Webeu-van Bosse

(84) II, beschreven werd. De aanzwcllingen ontslaan uitsluitend ten-

gevolge van den groei der alge in hel weefsel der voedsterplanl.

Abnormale groei van dit weefsel zelve heeft dus niet plaats, evenmin

als dit tot afsterven gebracht wordt. Voor de levensgeschiedenis der

alge vergelijke men pag. 267.

xnxr.
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Echte galvorraingcn werden daarentegen door Prof. Solms-Laubach

waargenomen aan Polygonum chinensc (eveneens vanTjibodas afkomstig)

tengevolge van de infectie met Uslilayo Treubii (vergel. p. 2G8). De

dikwijls meer dan 3 cM. groole uilwassen beslaan feitelijk uil weelsel

der voedsterplant, daar bare cambiumlaag, tengevolge van den prikkel

door de parasitische schimmel uilgeoefend, - plaalselijk zeer sterk is

gaan groeien. Daardoor zijn die knodsvormige lichamen gevormd, hij

wier bovenvlakte alléén de myceliumdraden, zoowel als de sporen van

de schimmel te vinden zijn. Dal hij de rijpheid der sporen de paren-

chymcellen van het galweefsel helpen deze te beschutten en te ver-

spreiden, werd eveneens reeds aangestipt.

D r
. Treub (55) 111, (56), vermeldt dat de vruchtbeginsels van

nog ongeopende bloemen van Liparis lalifolia opzwollen, even alsof

zij bevrucht waren, tengevolge van den prikkel uitgeoefend door

zeer kleine larven die zich in de overiumholte te midden der ovula

bevonden. Ook de ovula begonnen zich te ontwikkelen, maar somtijds

zwollen deze vruchtbeginsels veel sterker aan dan na bevruchting.

De eigenaardige gallen van Slyrax Benzoin welke op de exemplaren

van die plant in den Plantentuin en ook elders steeds in zoo groolen

getale voorkomen werden door Prof. Tschirch (78) in het kort besproken.

Zij worden veroorzaakt door een luis, welke den naam Aslegopleryx

ontving, die hare eieren in de nog zeer jonge bloemknoppen legt.

Tengevolge daarvan ontstaat uit elke bloem een groot aantal, meer

dan 20, behaarde gallen; elk dezer heeft den vorm van een gesloten,

in een punt eindigend zakje dal slechts aan één zijde een kleine

opening vertoont. Oorspronkelijk is hun aantal 20, omdat er één

uit elk bloemdeel ontslaat (de normale bloem heeft 5 kelkbladeren,

5 bloembladeren en 10 meeldraden); de vruchtbladeren schijnen niet

te veranderen.

Op de binnenvlakte der zakjes vindt men kleine kammen tusschen

welke de bladluizen leven. Wanneer deze insecten eieren leggen in een

bladknop verandert deze in één, veel grootere, eveneens zakvormige

gal met verbreedeu top; daar is levens de opening te vinden.

Zeer belangrijk is het korte bericht van Teusmann (48) waarin

medegedeeld wordt dal het hem gelukt is in wonden van de wortels
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van Cissus scariosa zich zaden van Rafflesia Arnoldii te doen ontwik-

kelen. In de eerste lijden na de uitzaaing was niets aan de wortels

te bemerken, maar eerst anderhalf jaar later bleek dal »0|> verschil-

lende plaatsen hij verschillende planten, zoowel in de nabijheid van

de insnede, als op min of meer verwijderden afstand daarvan verschei-

dene jonge Rafllesia’s, van de grootte eener grauwe erwt tot die van

een hoenderei ontwikkeld hadden, zoodal wij nu ons kunnen beroe-

men de Rafflesia Arnoldii in cultuur gebracht te hebben”. Teusmann

rekende toen dat hel nog wel een jaar zou duren alvorens de bloemen

geheeld ontwikkeld zouden zijn.

Het is mij niet gelukt een latere mededeeling over deze cultuur te

vinden, zoodal het eindresultaat niet vermeld kan worden.

Onder de vele epiphyllisch levende soorten van de familie der

Chroolepideën vond D r
. Karsten (29) p. 52, ook twee welke een parasi-

tische levenswijze voerden, nl. Crphaleuros parasilicus, en C. minimus.

De eerste leeft in bladeren van Calalhea melallica, Pandanus auslralis

e. a., de tweede werd gevonden in die van Zizyphus Jujuba ; heiden

doen het bladweefsel plaatselijk afsterven.

Hceds hij zeer jonge bladeren dringen de zwermsporen van eerst-

genoemde soort door de slomata in de ademholte binnen, kiemen

daar en ontwikkelen hare celdraden vooral onmiddelijk onder de

epidermis, welke daardoor opgeheven wordt; andere takken gaan

echter dwars door het bladweefsel heen en dooden de aangrenzende

cellen. Door de slomata of ook wel door scheuren in de opperhuid

dringen ten slotte bundels van takken naar huilen, aan welke nieuwe

sporangiën, me! haken voorzien, (vergel. p. 265) gevormd worden.

De tweede soort, Cephaleuros minimus, schijnt zich bij de kieming

eenigszins anders te gedragen, hoewel ook zij zich plaalselijk door

het geheele bladweefsel verspreidt en naar huilen draden uitzëndt,

waaraan sporangiën (met haken) ontstaan. Deze laatste komen hier

niet eindelings, maar zijdelings, met meerdere tegelijk aan lange,

spitse haren voor den dag.

D 1

. Warburg (82, 83) besprak den kanker der kina-boomen, welke

ziekte vooral over West-Java verspreid is. De schrijver onderscheidt

wortel-, en stam- of tak-kanker. Dij den worlelkanker vindt men

r
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aan de basis van den stam onder den afgestorven bast een vlechtwerk

van myceliumdraden ; deze dringen ook in de levende cellen van bet

hout in en dooden ze. Later barst op vele plaatsen de bast open,

of er ontstaan aanzwellingen onder deze.

De stam- of takkanker vindt men uitsluitend in de hoogere deelen

van den boom, meestal in de nabijheid van den stomp van een

afgehouwen tak.

De ziekte verspreidt zich rondom den tak maar breidt zich niet

verder naar boven of naar beneden toe uit; onder de zieke plaats

wordt door het nog levende cambium een aanzwelling gevormd.

Er werden bij den stamkanker eenige vruchtlichamen, gelijkende op

die van Peziza gevonden, welke misschien tot de schimmel hehooreu

welke als oorzaak dezer ziekte aangezien wordt; zekerheid beslaat

daaromtrent echter niet.

Omtrent de kotliebladziekte (veroorzaakt door Hemileia vaslalrix
)

verschenen twee mededeelingen van de band van D r
. Burck (5) IV

en V. Na een schets van de levensgeschiedenis van genoemde schimmel

in de kofïiebladeren, beschrijft Dr
. Burck zijne proeven omtrent de

kieming der sporen. Dat de sporen zeer spoedig, ook door ditfuus

licht gedood worden werd vroeger (p. 515) reeds medegedeeld. De

sporen kiemen nooit in vochtige lucht maar slechts in water (zelfs

in gedestilleerd water) en veelal is reeds binnen 3 uur de kiembuis

lang genoeg om een huidmondje te kunnen binnendringen. De infectie

heeft waarschijnlijk bij jonge bladeren plaats, daar slechts deze na

een regenbui lang genoeg nat blijven om het kiemen der sporen

mogelijk te maken.

De middelen ter bestrijding der ziekte aanbevolen, komen neer op

het verwoesten der aangetaste plek van het blad door middel van een

met geconcentreerd zwavelzuur bevochtigde naald, en op het verhin-

deren van de kiemen der sporen op de bladeren door besproeiing van

de onderzijde dezer met een ijzerzoutoplossing.

De tweede verhandeling bevat vooral de bespreking van nieuwe

maatregelen ter bestrijding der ziekte.

Naast de met zwavelzuur bevochtigde naald, omtrent wier gebruik van

verschillende plaatsen zeer gunstige berichten vernomen waren, was ook
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een schaar in gebruik gekomen waarmede de ronde zieke stukjes uit

het blad konden geknipt worden. Voor liet besproeien beeft later

Dr
. Burck tabakswater aanbevolen; dit bleek even voldoende te zijn,

maar tevens beter geschikt in bel gebruik dan ijzerzouten.

D'. Rurck meent echter dat bet niet noodig is alle kollieboomen

van een aanplant te besproeien, maar dal dit slechts behoeft te

geschieden met die hoornen welke aan de grens van den aanplant

staan, vooral aan de zijde van waar de hcerschende wind komt,

omdat de ondervinding geleerd beeft dat bel juist die hoornen zijn

welke sterk aangetast worden, terwijl de achter deze staande,

en dus legen die winden beschutte hoornen, veelal vrij blijven. Voor

de uilgebreide gouvernemenlstuinen raadt ü r
. Rurck aan rondom de

kollieboomen andere planten te plaatsen, b. v. peper of cubebe of

andere, en die van tijd lol tijd met tabakswaler te besproeien ten

einde de daarop vallende Ilcmileia sporen te dooden.

Bij onderzoek van sereh-ziek suikerriet vond ü r
. Treub (74) in de

wortels twee parasieten. De eene was een aaltje, dal den naam

verkreeg van llcterodeva javanica, een nieuwe soort, ongeveer 8-maal

kleiner dan de bekende II. radicicola. Hel was in de nabijheid van

deze in bet weefsel ingedrongen aaltjes dat D r
. Treub (67) de reeds

(p. 288) besproken cellen met de vele, zich op directe wijze dcclende

kernen vond.

De tweede parasiet was een schimmel, hoogstwaarschijnlijk een

Pylhium-soort; deze bewoont de schors der wortels en vult daar de

cellen met bare mycclium op. Deze zelfde schimmel werd echter

niet alleen in zieke planten gevonden maar ook in andere welke,

hoewel gezond, toch in minder gunstige omstandigheden verkeerden.

Twee brochures van Dr
. Janse (27, 28) bandelen evenzeer over de

sereh-ziekte van bel suikerriet. In de eerste dezer wordt met behulp

van liltratie-proeven met gezonde en zieke stengels aangetoond dat in

zieke slokken de waterbeweging door de vaten vertraagd is en dal die

vertraging bel sterkst is in en bij de knoopen; bij zwaar zieke

planten is die vertraging veel aanzienlijkcr dan bij minder zieke.

De vertraging bleek hand in band te gaan met bel optreden van

verstoppingen in de vaten, in welke verstoppingen slijrabacleriën
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geniakkelijk zichtbaar waren. Nu eens werden in de vaten gevonden

kolonies van dicht opeengehoopte bacteriën met weinig slijm, dan

weder waren de vaten geheel gevuld met volkomen helder slijm

waarin slechte weinige, kleine bacleriën-kolonies te vinden waren;

lusschen deze uitersten kwamen alle overgangen voor. In zwaar zieke

planten beslaan deze verstoppende massa’s uit een harde, gele stof

waarin nog op sommige plaatsen aanduidingen van bacteriën te

zien zijn.

In de tweede brochure wordt de wijze beschreven waarop de

schrijver uit riet van de meest verschillende herkomst, zoowel uit

gezond als uit ziek
, als ook uit enkele andere Sacc/mrum- en

GmmiwecH-soorten bacteriën kweekte. Deze bacteriën behoorden alle

tot slechts twee soorten, zooals vooral door hun eigenaardige ontwik-

keling in aardappelculturen aangeloond kon worden. De eene soort,

een slijmbacterie, die Bacillus Sacchari genoemd werd, ontbrak in de

zeer talrijke culturen nooit, doch de tweede soort, Bacillus Glagae,

trad niet altijd op. D' . Valeton, die deze proeven aan het proefstation

voor suikercultuur te Pasoeroean (Oosl-Java) toepaste op een veertigtal

andere suikerriel-varieteiten en ook op enkele andere Saccharum -soorten

verkreeg volkomen dezelfde resultaten, daar ook de heide bacteriën,

welke op het riet verschenen, geheel dezelfde waren, (vergel: Bacte-

riologisch onderzoek van rielvarieleiten ; Mededeelingen van liet Proef-

station Oost-Java, n°. 34, Soerabaya 1891).

Eenige andere ziekten van tropische cultuurplanten werden door

f)
r

. Janse aan een voorloopig onderzoek onderworpen ; de rapporten hier-

over zijn voor een deel overgedrukl in het Tijdschrift «Teijsmannia”, dat

te Batavia verschijnt. Deze onderzoekingen worden hier echter uitsluitend

genoemd om te vermelden dat in een koffieplantage op Sumatra een aantal

groole hoornen geleden hebben aan chlorose, doch dat deze ziekte volledig

verdween na de aanwending van ijzersulphaat op de wijze zooals die

door Prof. vox Sachs (Erfahrungen über die Behandlung chlorolischer

Garlenpllanzen; Arbeilen aus dem botan. Institut Würzburg, 1888,

II, p. 433—458) aanbevolen werd. Dit is voor zoover mij bekend

de eerste maal dat deze methode hij cultures in het groot is toegepast

en ik achtte dit belangrijk genoeg om hier vermeld te worden.



350

In hel laboratorium onderzocht Prol’. Tschirch bij eenige planten

de wondsluiting door middel van hars; D'. Went de Aecülhim-gaWen

van Albizzia, de Heer Brewer de aaltjes in het suikerriet, terwijl

I)
r

. Valeton de culuurmethode van bacteriën uil suikerriet toepasle.

Prof. J. F. Eijkman (17) was de eerste die in het Laboratorium

van den Plantentuin een aanlal tropische planten op eenige harer

chemische beslanddeelen, als glucosiden, alcoloïden, enz. onderzocht.

In de eerste plaats werden een 4-tal soorten Erylhroxylon en Selhia

onderzocht op haar gehalte aan cocaïne. Dit bleek hij de bladeren

van E. Coca hel grootst te zijn nl. : 1.5196% van het drooggewicht,

waarvan 75% zuivere cocaïne.

Vervolgens werden een aantal Solanaceën geanalyseerd, eveneens mei

hel oog op hun alealoïd -gehalte, vervolgens een aantal Apocyneën, en

tevens llaasia, Ancislrocladus, Popowia, MicheHa en Mangliclia. Vooral het

voorkomen van alkaloïden hij de laatste vijf planten was merkwaardig

omdat dit de eerste voorbeelden zijn van de aanwezigheid dier sloffen

in de familie waartoe elk dezer behoort. Bij andere planten onder-

zocht Prof. Eijkman eenige kleurstoffen, scheidde uil Chavica
(
Viper

)

belle een aelherische olie af en bepaalde het smeltpunt van Minjak

Tengkawang dal gemiddeld bleek te liggen tusschen 36° en 57°.5 C.

In hel eerste jaarverslag (23, 24) van hel Chemisch-Pharmacologisch

Laboratorium van ’sLands Plantentuin geeft D r
. Greshoff een overzicht

van zijne onderzoekingen.

In de bladeren van Carica Papaya werd een alkaloïd gevonden,

carpaïne, lol een bedrag van + 0,25% van het drooggewicht; in

het melksap was hel bedrag veel geringer. Hel alealoïd werkt

XIV.

EN TECHNISCHE

PLANTEN.
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Voornamelijk op het hart, doch voor intoxicatie is een hooge dosis

noodig.

Van Nederlandsch-Indische Leguminosen werden onderzocht Dcrris,

Pachyrrhizus, Sophora, Erylhrina, Cassia, Crolalaria, Millellia, Acacia,

Albizzia en Pilhecolobium en van de Apocynae: Melodinus
,
Leuconotis,

Rauwolfia, Hunleria, Pseudochrosia, Ochrosia, Kopsia, Vinca, Alslonia,

Voacanga, Tabernaemontana, Rhynchodia en Chonemorpha.

In Ccrbera Odallam vond D r
. Greshoff behalve het reeds bekende

»cerberine”, nog een zeer giftige bitterstof, aan welke den naam

»odalline” gegeven werd.

»Lauro-lctanine”, eveneens een nieuwe giftige stof werd in een

aantal Laurinecn gevonden, terwijl ten slotte in de zaden van eenige

planten cyaanwaterstof aangetrofl'en werd, en wel hij Gymncma, Pygeum

(amygdaline-houdend), bij Las ia en andere Indische Aroidcae-Lasieae,

alsook hij Pangium en Ilydnocarpus (alle amygdaline-vrij).

Aan dit voorkomen van blauwzuur in Pangium sluit zich het reeds

vermelde (p. 519) onderzoek aan waarmede op het oogenblik D'. Treur

bezig is, nl. de rol welke die slof hij de stofwisseling der laatst-

genoemde plant speelt.

Dr
. Greshoff (25) besprak bovendien de kleurstof van Bixa Orellana,

in aansluiting aan een vorig artikel (Tijdschrift ter bevordering van

Nijverheid, 1884) waarin eveneens deze kleurstof, hare bereiding,

verhruikshoeveelheid en waarde uitvoerig besproken werd. Een zeer

fraaie orleankleurslof werd door den schrijver verkregen door de zaden

te behandelen met een verdunde sodaoplossing (2 %) en de opgelosle

orlean door zoutzuur neer te slaan.

Het alcaloïd-gehalle van Enylliroxylon Coca werd eveneens door

D'. Greshoff (25*) onderzocht, vooral met het oog op het verschil dat

oude en jonge bladeren vertoonen. In de laatste werd gemiddeld 2%
van het drooggevvicht vast alcaloïd gevonden, terwijl dit in oude bladeren

slechts 0.8% bedroeg. Deze hoeveelheid bestaat slechts voor een deel uit

zuivere cocaïne. Hij drogen der bladeren in de zon vermindert het

gehalte aanzienlijk. In de vruchtjes dier plant werd 0.09% en in de

worlelbast 0.47% alcaloïd gevonden.

Dr
. Burck (11) besprak den oorsprong van den Minjak tengkawang
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en van het Balam- en Soentei-vet, terwijl van de hand van Teijsmann

(49) eveneens een zeer korte mededeeling over het eerste verscheen.

Van deze vetten is vooral hel eerste van uitstekende kwaliteit en

wordt gebruikt (vooral in Engeland) voor de bereiding van stearine-

en palmitine-kaarsen, ook voor zeep en zelfs voor de fabricatie van

margarineboter, daar het in zeer vele opzichten nagenoeg met run-

dervet overeenkomt.

De hoornen welke deze vetten leveren, komen op Borneo voor. De

echte minjak tengkawang bleek afkomstig te zijn uit de zaden van

een 9-lal soorten Dipterocarpeën, waaronder 8 Shorea en 1 Isoptera

spec. Het balam-vet wordt geleverd door Palaquium pisang en het

soentei-vet door P. oleosmn, heide Sapolaceën, terwijl van deze familie

nog enkele andere soorten vetten leveren, welke echter alle van

mindere qualileit zijn. •
De beschrijving der nieuwe soorten, welke door dit onderzoek

gevonden werden, zijn eveneens in de genoemde verhandeling te vinden,

maar komen bovendien voor in de monographiën over de familie der

Dipterocarpeën (1) en der Sapotaecën (2) heide door D r
. Burck bewerkt.

In de laatste plaats moeten hier de belangrijke onderzoekingen

besproken worden welke door D'. Burck verricht werden ter opsporing

van hoornen welke de echte getah-pertja van den handel oplevercn.

Hieraan sloot zich het onderzoek aan van het groole aantal getah-

pertja monsters en van hel herbarium-materiaal van getah-produ-

ceerende hoornen in het Museum van ’s Lands Plantentuin aanwezig

(7, 8, 9, 10).

Het voornaamste deel der verkregen resultaten is echter het gevolg

van een wetenschappelijke reis welke D'. Burck (7, 8) ondernam naar

de Padangsche Bovenlanden, met het doel de verschillende aldaar

in het oerwoud voorkomende getah-pertja hoornen te onderzoeken met

het oog, niet alleen op hunne botanische eigenschappen, maar ook op

de technische waarde van hunne producten.

Na vergelijking van al dit zoo verzamelde materiaal ook met het in het

Museum voorhandenc (vergel. ook 9, 10) kwam D’ . Burck tol de conclusie

dat er een 14-tal echte getah-pertja produceerende hoornen op Sumalra

te vinden zijn. Van deze leveren echter slechts twee soorten supe-
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rieure qualileit en aan deze beide nieuwe soorten gaf D'. Burck de

namen Dichopsis oblongifolia en Faxjena (Keralophorus of Azaola)

Leerii (voor de beschrijving dezer nieuwe soorten vergelijke men de

verhandeling over de Sapolaceën (2) van D r
. Burck).

De eerstgenoemde plant is die welke vroeger door de Vriese

beschreven was als Isonandra Gulla var. oblongifolia, in de meening

dat bet een variëteit van den echten getah-perlja boom, Isonandra Gulla

zou zijn. Deze laatste is tengevolge der ondoelmatige methode van

getah-winning op Singapore (de oorspronkelijke en eenige groeiplaats)

geheel uitgeroeid en komt noch op Sumatra noch ook waarschijnlijk

elders meer in het wild voor, zoodat deze van de aarde verdwenen

zou zijn wanneer niet de Plantentuin een tweetal exemplaren er van

bezat welke omstreeks 1855 van Singapore daarheen overgebracht

waren. Dit waren de eenigen welke ten tijde van het onderzoek

nog leefden, doch later zijn zij, toen zij in 1883 voor het eerst vrucht

gaven, met zorg vermenigvuldigd, zoodal, er nu reeds op twee plaatsen

op Java aanplantingen van bestaan.

Behalve het wetenschappelijk en technisch materiaal heeft Dr
. Burck

ook jonge levende planten medegebracht van die hoornen welke de beste

soorten getah-pertja opleverden; deze werden vooreerst in den Cultuur-

tuin te Tjikeumeuh uitgeplant, terwijl later een groolere aanplant van

deze hoornen aangelegd werd te Tjipeter. De op beide plaatsen geculti-

veerde soorten zijn : Dichopsis oblongifolia, Faxjena
(
Keralophorus

)
Leerii,

Dichopsis Gulla Benlh (— Isonandra Gulla), Dichopsis spec. Banka

en Dichopsis spec. Ponliaxialc, welke alle prima qualileit getah-pertja

opleveren.

In het verslag van dit onderzoek bespreekt D r
. Burck (7, 8) nog

de wijze van winning, bereiding, zuivering en de vervalsching der getah-

pertja, zoowel als de opbrengst per boom en vermeldt eenige gegevens

met betrekking tot den uitvoer en de marktprijzen.

23
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ONDERZOEKINGEN VAN NIET-BOTANISCHEN

AARD.

Daar het hier nauwlijks de plaats is ook de niet-bolanische onderwerpen,

welke in het Laboratorium onderzocht werden, in Inzonderheden te

bespreken, zoo is hel toch wenschelijk deze hier niet Ie verzwijgen,

zij het dan ook dat wij ons slechts bepalen tot een opnoeming der

bestudeerde onderwerpen.

ZOOLOGIE.

Dr
. Korotneff.

Land-P/awanVs ;
vooral werd het zenuwstelsel onderzocht.

Zoetwater-fauna.

Anatomie van Scorpioenen.

Prof. Weber.

Aalomie en ontwikkelingsgeschiedenis van Themnocephala.

Anatomie der visschen met acceptorische ademhalingsorganen.

Zoetwater-fauna.

(In het Laboratorium-boek vermeldt Prof. Weber bovendien de

vindplaatsen van interessante diervormen, nl. van Themnocephala op

Telphusa spec., Reuzen -Oligochaelen
,

Bipalium spec., Telyphonus,

Plychozoön en wordt de aandacht gevestigd op de zoetwater-fauna

van het meer Siloe Bagen, bij Garoet).

Prof. Selenka.

Embryologie van apen.

Embryologie van spitsmuizen.

Embryologie van reptilien.

Dr
. Strubell.

Voorkomen, voedsel, wijze en tijd van voortplanting, verzorging der

eieren, invloed van warmte en droogte enz. met betrekking tot de

lagere land- en zoetwaterdieren, met het oog op meer uitgebreide

biologisch-geographische studiën.
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Embryologie, anatomie en biologie van Telyphonus.

Embryologie van verschillende reptiliën
(
Draco , Ptychozoön, Gcclco,

«Tjitjak”, «Londok”).

Systematiek, anatomie en biologie van de fond-Planaria’s van Wesl-

Java (21 spec.).

Bouw en levensgeschiedenis van eenige Helminlha’s.

Mollusken-fauna van de omgeving van Buitenzorg.

Ontwikkelingsgeschiedenis van Manis javanica.

Dr
. van Bemmelen.

Ontwikkelingsgeschiedenis van verschillende reptiliën
,

o. a. van

Chelonia (volledig embryologisch materiaal werd verzameld aan de

kust der Wijnkoops-baai).

Ontwikkelingsgeschiedenis der vleugels van Papilio Agamemnon en

van Bombyx feneslralis.

Kannegieter.

Collectie’s insecten.

D r
. Aurivilliüs.

Lagere zee- en zoetwaterdieren ( Crustaceën en Molluscen).

Insecten.

GENEESKUNDE.

Dr
. J. van Eecke.

Bacteriologisch onderzoek der heri-heri.
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9 Eenige opmerkingen omtrent Getah-pertja ; Jaarverslag van ’s Lands

Plantentuin over 1882, Bijlage VIII.

(‘) -Annales” of -Ann." is een verkorting van -Annales du Jardin botanique de Buitenzorg".
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10 Vermoedelijk botanisch origine der getali perlja monsters in het

Museum van ’sLands Plantentuin te Buitenzorg: Jaarverslag over

1884, Bijlage.

1 1 Minjaq lengkawang en andere weinig bekende plantaardige vetten

uit Nederlandsch-Indië, 1886; Mededeelingen uit ’s Lands Plan-

tentuin, III.

12 Opmerkingen omtrent de constructie der bloemen in bet geslacht

Cinchona
,
hare bevruchting door middel van insecten, de middelen

ter verkrijging van onverbaslerd zaad en eenige regelen die in

acht moeten worden genomen bij bet aanleggen van een Kina-

plantage; 1883, Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in

Nederlandsch-Indië.

13 Notes biologiques; 1887, Annales VI,

1°. Belation entre l’hétérostylie dimorphe et 1’hédrostylie tri-

morphe; p. 249—253.

2°. Disposition des organes dans les (leurs dans le but de favoriser

1’auto fécondation
;

p. 254 -264, met 1 plaat.

14 Ueber Kleistogamie im weileren Sinne und das Knight-Uarwin’scIic

Gesetz; 1890, Annales, VIII, p. 122— 163, met 4 platen.

15 Eenige bedenkingen tegen de theorie van Weismann aan-

gaande de beleekenis der sexueele voortplanting in verband

met de wel van Knight-Darwin ; 1889, Natuurk. Tijdschrift

voor Ned. Indië, Dl. 49, overgedrukt in Bot. Jaarboek, 1891,

III, p. 32.

16 Beitrage zur Kennlniss der myrmecophilen Pflanzen und der

Bedeutung der extranuptialen Nectarien; 1891, Annales, X, p.

75—143, met 5 platen.

16* Ueber die befruchlung der Aristolochia-Blülhe; Bol. Zeilung, 1892,

p. 115, 129, mit 1 Tafel.

U'. J. F. E-ukman.

17 Noles phytochémiques; 1888, Annales IX, p. 224—234.

D r
. Ed. Fischer.

18 Zur Entwickelungsgeschichte der Fruchlkörper einiger Phallordecn ;

1886, Annales VI, p. 1— 52, met 5 platen.

19 Hypocrea Sulmsii, n. sp. ; 1887, Ann. VI, p. 129— 142, met 2 platen.
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Prof. K. Goebel.

20 Morphologische und Biologische Studiën.

I. Ueber epiphytische Farne und Muscineën; 1887, Ann. VII,

p. 1—69, met 9 platen.

II. Zur Keimungsgeschichte einiger Farne; ibid, p. 70— 119,

met 4 platen.

III. Ueber den Bau der Aehrchen und Blüthen einiger Javanischer

Cyperaceën ; ibid, p. 120—140, met 2 platen.

IV. Ueber Javanische Lebermoose; 1890, Ann. IX, p. 1—40,

met 5 platen.

V. Ulricularia-, ibid, p. 41—119, met 10 platen.

VI. Limnanthemunr, ibid, p. 120— 127, met 1 plaat.

21 Pflanzenbiologische Schilderungen ; Marburg, I 1889, II 1891.

22 Ueber die Luftwurzeln von Sonneralia ; Ber. d. d. bot. Gesellschaft,

1886 IV, p. 249.

D r
. M. Greshoff.

25

Eerste verslag van het onderzoek naar de PlantenstofTen van

Nederlandsch-Indië; 1890, Mededeelingen uit ’s Lands Plantentuin,

VII ; en

Apercu du premier rapport du Laboratoire Chimico-Pharma-

cologique du Jardin botanique de 1’Etat de Buitenzorg; 1891,

Annales IX, p. 247—260.

24 Mittheilungen aus dem chemisch-pharmacologischen Laboratoriums

des Botanischen Gartens zu Buitenzorg; Berlin, 1890.

25 Nota over de kleurstof van Bixa Orellana L.\ 1889, Mededeelingen

uit ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, V, Bijlage.

25* Over het alcaloïd-gehalte van Coca op Java gekweekt; Verslag

omtrent den staat van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg over

het jaar 1888, Bijlage II.

D r
. J. K. Hasskarl.

26 Over de ontwikkeling van warmte in planten, een physiologische

bijdrage; Batavia 1858.

Dr
. J. M. Janse.

27 Proeve eener verklaring van Sereh-verschijnselen
; 1891, Mede-

deelingen uit ’s Lands Plantentuin VIII.



28

29

50

51

32

55

54

55

56

57

58

59

40
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Het voorkomen van bacteriën in suikerriet; 1891, Mededec-

lingen IX.

D r
. G. Harsten.

Untersuchungen über die Familie der Chroolepideën
; 1891, Aiinales,

X, p. 1—66, met 6 platen.

Ueber die Mangrove-Vegetation in Malayischen-Archipel ; Berichte

der deutschen botan. Gesellsch, 1890, Bd. VIII. Voorloopige mede-

deeling van

:

Ueber die Mangrove-Vegetation in Malayischen-Archipel ; 1891,

Bibliotheca botanica (herausgegeben von Prof, Luerssen und

Dr
. Haenlein), Heft 22, met 11 platen.

Beitrag zur Entwickelungsgeschichte einiger Gnelum-Arten. Habi-

litationsschrift; Bot. Zeitung, 1892, met 2 platen.

S. H. Hoorders.

De kiemontwikkeling van Teclona grandis L. F. (Djati); Nat.

Tijdschr. voor Nederl.-Indië, 1891, Dl 51.

Prof. J. Reinke.

Der Farbstoff von Penicilliopsis clavariaeformis Solms ; 1886,

Annales, VI, p. 73—78, met 1 plaat.

D r
. C. G. C. Reinwardt.

übservatio de Mangiferae semine polyembryoneo ; Act. nat. cur.

vol. XII, 1824, p. 541, t. 57, cum tabula picta.

D r
. B. L. Robinson.

On the slem-structure of lodes lomenlella Miq. and certain other

Phylocreneae ; 1890, Annales, VIII, p. 95—121, met 2 platen.

Prof. A. F. W. Schimper.

Ueber die Schulzmittel der Blatter tropiscber Pflanzen gegen

Transpiration
;

Mitth. Kön. Ak. Berlin, 51 Juli 1890 (vorlaufige

Mittheilung).

Botanische Mittbeilungen aus den Tropen, III Die Indo-Malayische

Strandflora; Jena 1891, met 7 platen.

Prof. H. Graf zu Solms-Laubach.

Die Entwickelung der Blüthe bei Brugmansia Zippelii und Aris-

lolochia Clemalilis L.\ Botanische Zeitung, 1876, met 1 plaat.

Der Aufbau des Stockes von Psilolum triquelrum und dessen
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Entwickelung aus der Brutknopse; 1884, Annales, IV, p. 1 59—

186, met 6 platen.

41 Penicilliopsis clavariaeformis, ein neuer Javanischer Ascomycet;

1886, Annales, VI, p. 53—72, met 2 plalen.

42 Ustilago Treubii Solms ;
ibid. p. 75—92, met 1 plaat.

45 Die Geschlechtcr-dilferenzirung bei den Feigenbaumen; Bot. Zeitg,

1885, p. 515, 529, 545 en 561.

44 Die Heimath und Ursprung des cultivirten Melonenbaumes, Carica

Papaya L.\ Bot. Zeitg, 1889, p. 709, 725, 741, 757, 773, 789.

J. E. Teijsmann.

45. Waarnemingen omtrent den wasdom van den bloemstengel eener

Agave lurida, gedaan in ’sLands Plantentuin te Buitenzorg in

bet jaar 1845 (medegedeeld door W. II. de Vriese), 1849:

Nederl. Kunst- en Letterbode?

46 Over eene verhoogde temperatuur bij den mannelijken bloei van

Cycas circinalis, waargenomen in ’s Lands Plantentuin te Buiten-

zorg (medegedeeld door Prol'. W. H. de Vriese); 1849, Nederl.

Kruidk. Archief, Dl. II, stuk 2.

47 . Eenige aanteekeningen omtrent de Cycas circinalis Lr, Nat. Tijdschr.

Ned. Indiö, 1, 1850, p. 109.

48 Nadere bijdrage tot de kennis der voortteling van Rafflesta

Arnoldii P. Br. in ’sLands Plantentuin te Buitenzorg; Nat. Tijds.

Ned. Indië, 1856, XI, p. 277.

49 Bericht over de Minjaq tangkawang; ibid. 1858, XVI, p. 509.

50 Zijdelingsche bloemontwikkeling van Fourcroya; 1849.

(In den Catalogus van den Bibliotheek van ’s Lands Plantentuin

voorkomende in C 408) (’).

D r
. M. Treub.

51 Recherches sur les Cycadeés;

I, 1882, Annales Vol. II, pag. 32—55, met 7 platen.

II, 1884, » » IV, » 1— 12, » 5 »

52 Iels over hel verhand tusschen Phanerogamen en Cryplogamen

;

(‘) Behalve de hiergenoemde, zijn nog een groot aanlal kleinere mededeclingen van Teijsmann

verschenen over verschillende cultuurplanten, alle in het Tijdschrift voor Nijverheid en Land-

bouw in Nederl.'-Indië van 1855—1875 te vinden.
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Versl. en Meded. Kon. Ak. v. Wel. te Amsterdam, Afd. Nat. 2 e

Keeks, Dl. 17.

55

Over de ontwikkeling der kiem bij Cycas circinalis', Proces-

verbaal Kon. Akad. v. Wetensch. Ie Amsterdam, 29 Maart 1884.

54 Observations sur les Loranlhacées

;

1,

1882, Annales Vol. II, p. 54— 76, met 8 platen.

II, 1883, » » III, » 1—12, » 2 ’>

III, 1885, » » III, >. 184—189, » 2

55 Noles sur Pembryon, le sac embryonnaire et Fovule;

I, 1882, Annales Vol. III, p. 76—88, met 5 platen.

II, 1885, -> •> III, » 120—128 » 2

III, 1884, » o IV, » 101-106 »
1 plaat.

56 Korle botanische aanteekeningen, I. Abnormaal gezwollen ovariën

van Liparis latifolia Lindl.; Nederl. Kruidk. Archief, 1881, 2°

Serie, Dl. III, p. 404— 407, met 1 plaat.

57 De kiemontwikkeling der Burmanuiaceëir, Proces-Verbaal Kon.

Kon. Ak. v. Wetensch. te Amsterdam, 28 April 1882.

58 Sur une nouvelle categorie de plantes grimpantes: 1885, Ann.

III, p. 44— 75, met 6 platen.

39 Eene nieuwe categorie van klimplanten; 1882, Versl. en Meded.

Kon. Ak. v. Wel. Amsterdam, Afd. Natuurk., 2l' Ueeks, Dl. 17.

60 Observations sur les plantes grimpantes du Jnrdin bolanique de

buitenzorg ; 1885, Ann. III, p. 160— 185, met 5 platen.

61 Sur le Myrmecodia echimta Gaudich ; 1885, Ann. III, p. 129—159,

met 5 platen.

62 Nouvelles recherches sur le Myrmecodia de Java
(
Myrmecodia

tuberosa Becc. (non Jack)\ 1888, Ann. VII, p. 191—210, met 5

platen.

65 Sur les urnes du Dischidia Rafjlesiana Wall-, 1885, Ann. III, p.

13— 56, met 3 platen.

64 Notice sur 1’amidon dans les lacliciféres des Euphorbes; 1885,

Ann. III, p. 37—43, met 1 plaat.

65 Etudes sur les Lycopodiacèes ;

I. Le prothalle du Lycopodium cernuum ; 1884, Ann. IV, p.

107— 135, met 9 platen.



562

II. Le prothalle du L. Phlegmaria
; 1886, Ann. V, p.

87— 114, met 12 platen.

III. Le développement de l’embryon chez le L. Phlegmaria ;

ibid. p. 115—132, met 9 platen.

IV. Le prolhalle du L. Salalcetise ; 1888, Ann. VII, p.

142—145, met 3 platen.

V. Les prothalles des L. carinalum, nummularifolium et Hip-

puris; ibid. p. 146—148, met 1 plaat.

VI. L’embryon el la plantule du L. cernuum', 1889, Ann.

VIII, p. 1— 14, met 6 platen.

VIL Les tubercules radicaux du L. cernuum-, ibid. p. 15—22,

met 6 platen.

. VIII. Considérations théoriques; ibid. p, 23—34.

66 Some words on the life-history of Lycopods-, Annals of Botany,

Vol. I, p. 122.

67 Quelques mots sur les effets du parasitisme de YHclérodéra Ja-

vanica dans les racines de la canne a sucre; 1886, Annales, VI,

p. 93—96, met 1 plaat.

68 Les hourgeons floraux du Spalhodea campanulata Beauv.-, 1889,

Annales, VIII, p. 38— 46, met 3 platen

69 Iels over knopbedekking in de tropen; Handelingen van het Eerste

Nederl. Natuur- en Geneeskundig Congres, 1887, p. 130— 155.

70 Eenige woorden over knopbedekking in de tropen; Maanbl. voor

Naluurw., 1888, N°. 3.

71 Sur les Casuarinées et leur place dans le système naturel ; 1891,

Annales, X, p. 145—231, met 21 platen.

72 Notice sur la nouvelle flore de Krakatau; 1888, Annales, VII,

p. 213—223.

75 Quelques observations sur la végétation dans 1’ile de Java; Buil. de

la Soc. Royale de Botanique de Belgique, 1887, T. 26. p. 182— 185.

74 Onderzoekingen over sereh-ziek suikerriet; Mededeelingen uit

’s Lands Plantentuin, II, 1885.

Prof. A. Tschirch.

75 Physiologische Studiën über die Samen, insbesondere die Saug-

organe derselben ; 1891, Annales, IX, p. 145— 183, met 6 platen.
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76 Die Saugorgane der Scitamineën-Samen ; Sitz. ber. d. Kön. preuss.

Ak. d. Wiss., Berlin, VII, 1890, p. 131— 140.

77 Indische Heil- und Nutzpflanzen ; Berlin, 1892, met 128 photo-

graphiën.

78 Ueber durch Aslegopleryx, eine neue Aphidengattuug. erzeugte

Zoocecidien auf Slyrax Benzoïn Dryand; Ber. d. d. bot. Gesellsch.,

1890. VII, p. 48—52, met 1 plaat.

Dr
. Alb. Voigt.

79 Untersuchungen über Bau und Entwicklung von Samen mit

ruminirtem Endosperra aus den Familien der Palmen, Myristi-

caceën und Anonaceën; 1888, Annales, VII, p. 151— 188, met

3 platen.

D r
. 0. Warburg.

80 Flora des Monsungebietes
;
Verh. der Gesellsch. deutsch. Natur-

forscher und Aertze, 1891, Heft 1.

81 Beitrage zur Kenntniss der papuanischen Flora; Botan. Jalir-

bücher von Engler, 1891, Heft I.

82 Beitrage zur Kenntniss der Krebskrankheit der Kinabaume auf

Java; Sitz. ber. der Gesellsch. für Botanik zu Hamburg, 1887,

III, p. 62—72.

83 Bijdrage tot de kennis van den kanker der Kinaboomen; Tijdschr.

voor Nijv. en Landbouw, 1887, Dl. 35, p. 195—213.

Mevr. A. Weber—van Bosse.

84 Etudes sur les Algues de 1’Archipel Malaisien ; 1890, Annales VIII.

I. p. 79—94, met 2 platen.

II. p. 165—186, met 3 platen.

Dr
. F. A. F. C. Went.

85 Hecht- en voedingswortels bij epiphyten en klimplanten; Hand.

3de Nederl. Nat. en Geneesk. Congres, 1891.

86 Verslag omtrent de onderzoekingen verricht aan het Botanisch

Station te Buitenzorg van 15 Maart tot 1 Augustus 1890; Versl.

en Meded. Kon. Ak. v. Wet. Amsterdam, 1891, 5de Reeks, Dl. VIII.



LIJST DER BEZOEKERS
VAN HET

LABORATORIUM IN ’S LANDS PLANTENTUIN

TE

BUITENZORG.

Prof. H. Graf zu Solms-Laubacu (Göltingen) (’) Oef. 1883—Maart 1884.

S. H. Hoorders (Java) 10 Jan.—20 Maart 1885 en Nov.—7 Dec.

1890.

Prof. Alexis Korotneff (Moscou) Juli—30 Aug. 1885.

Nicolas Dobroavine (Moscou) Juli—11 Sept. 1885.

Prof. J. F. Eijkman (Japan) Oct. 1885— 10 Febr. 1886.

Prof. K. Goebel (Rostock) Nov. 1885—Maart 1886.

Dr
. Heinrich Mayr (München) Oclober 1886.

D r
. 0. Warburg (Hamburg) Jan.— 26 Dec. 1886.

D r
. J. Van Eecke (Balavia) Oct.—Dec. 1886.

D r
. J. G. Boerlage (Leiden) 14 April—4 Aug. 1888.

Mevr. A. Weber— van Bosse (Amsterdam) Juli— 12 Sept. 1888.

Prof. Max Weber (Amsterdam) Juli— 12 Sept. 1888.

Prof. A. Tschirch (Berlin) 4 Nov. 1888— 13 Febr. 1889.

Prof. Emil Selenka (Erlangen) April - Juli 1889.

I)
r C. Lauterbach (Breslau) Jan. 1890.

D'. Hans Driescu (Jena) Jan. 1890.

(’) Het Laboratorium werd voor bezoek opengesteld op 10 Januari 1885.

Als woonplaats wordt opgegeven de plaats waar de bezoekers kort vóór hun komst te

Buitenzorg woonden.
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D r
. C. Herbst (Jena) Jan. 1890.

J. Z. Kannegieter (Amsterdam) Jan.—Febr. 1890 en Oct. 1890

—

April 1891.

Prof. W. Schimper (Bonn a/Rh.) 1 Oct. 1889 — 13 Maart 1890.

Dr
. G. Karsten (Roslock) Nov. 1888— 10 3!aart 1891.

Prof. E. Stahl (Jena) Oct. 1890— 10 Maart 1891.

D' . Ad. Strubell (Frankfurt a/M.) April 1889— Febr. 1890 en Juni 1890.

D r
. F. A. F. C. Wem (den Haag) 15 Maart—30 Juli 1890.

A. Brewer (Halle) Aug. en Sept. 1890.

D r
. J. F. van Bemmelen (Amsterdam) Juli en Aug. 1890.

D r
. Th. Valeton (Pasoeroean) Maart 1891.

Dr
. Carl W. S. Aurivillius (Upsala) Mei— 17 Aug 1891.

Arthur Ward (Oxford) Nov. 1891—Febr. 1892.

Prof. G. Haberlandt (Graz) 15 Nov 1891—24 Febr. 1892.

D'. J. C. Costerus (Amsterdam) 17 Febr. 1892— . .

Prof. F. Kaminski (Odessa) April 1892—



ALPHABETISCHE LIJST
DE?,

AUTEURS-NAMEN.

Amman, J. (zie S. Kiirz).

Aurivillius, D r
. C. W. S. 355.

IB_

Beccari, Dl 0. 253.

Bemmelen, Dl J. F. van 355.

Binnendijk, S. 248.

Blume, C. L. 245, 252.

Boerlage, DL J. G. 253, 257.

Bosch, van den 252.

Burck, DL W. 251, 270, 281, 315,

320, 321, 325, 335, 342, 347,

352.

O.

CosTERus, DL J. C. 319, 542, 544.

JD.

E.

Eecke, DL J. van 555.

Eijkman, Prof. J. F. 350.

Fischer, DL Ed. 254, 255, 269.

ö_

Goebel, Prof. K. 254, 256, 268,

270, 271, 272, 275, 274, 277,

280, 282, 289, 291, 308, 511,

315, 328, 529, 331, 332, 533,

337, 538, 559.

! Gottscbe, Dl 252.

Greshoff, DL M. 351.

Haberlandt, Prof. G. 289, 311,

316, 342.

Harting, P. 257.Dozy, F. 252.
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Hasskarl, Dr
. J. K. 248, 257, 317.

Hepp, 252.

«T-

Janse, D r
. J. M. 348, 549.

:k_

Kannegieter, J. Z. 355.

Harsten, D r
. G. 255, 255, 256,

264, 278, 284, 504, 308, 514,

316, 319, 324, 526, 328, 351,

335, 546.

Hoorders, S. H. 507, 517.

Korotneff, Prof. A. 354.

Kurz, S. (= J.. Amman) 250, 257.

nvE-

Miquel, F. A. W. 257.

Molkenboer, J. H. 252.

3NT-

Nees ab Esenbeck, C. G. 252.

Nees ab Esenbeck, T. F. L. 252.

:r_

Reinbold, Th. 256.

Reinke, Prof. J. 268, 319.

Reinwardt, C. G. C. 245, 252,

543.

|

Robinson, D r
. B. L. 278, 286.

Romburgh, D r
. P. van 343.

S_

Scheffer, R. H. C. C. 250, 253,

257.

Schimper, Prof. A. F. W. 254,

258, 281, 283, 308, 318, 526,

329, 331.

Selenka, Prof. E. 354.

Soems-Laubach, Prof. H. Graf zu

253, 255, 264, 268, 270, 273,

295, 325, 528, 338, 345.

Stahl, Prof. E. 342.

Strubell, D r
. Ad. 554.

Suringar, Prof. W. F. R. 257.

T_

Teijsmann, J. E. 246, 252, 257,

512, 317, 344, 545.

Treub, Dr
. M. 251, 255, 256,262,

270, 279, 285, 287, 288, 291,

295, 297, 299, 305, 306, 310,

312, 315, 317, 519, 530, 533,

534, 337, 339, 340, 541, 345,

348.

Tschirch, Prof. A. 277, 286, 289,

|

311. 319, 342, 345, 350.

-V_

j

Valeton, Dr
. Th. 349, 350,
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Voigt, D r
. Alb. 310.

Vriese, W. H. de 248, 252, 257,

312.

*w\

Warburg, D r
. 0. 255, 258, 280,

289, 316, 342, 54G.

Weber, Prof. Max 266, 354.

Weder—van Bosse. Mevr. A. 255,

256, 266, 268, 338, 544.

Went, D r
. F. A. F. C. 289, 311,

515, 550.

Wildeman, Dr
. E. de 256.

Z_

ZirPELius, 246, 252.

Zollinger, H. 249, 252.



ALPHABETISCHE LIJST

DER

PLANTENNAMEN.

Acacia 259, 313, 551.

Acanthus 259, 278, 308, 509, 314,

328.

Acrostichum 262.

Actinorhytis 510.

Adhatoda 289.

Aecidium 550.

Aegiceras 259, 278, 283, 308, 309,

328, 329.

Aesculinae 261.

Aganosma 314.

Agave 312.

Albizzia 259, 343, 350, 351.

Algae 263, 264.

Alstonia 351.

Amarantaceae 249.

Amentaceae 261.

Ainherstia 540, 541.

Anaboena 263.

Ancislrocladus 512, 550.

Andropogon 342.

Androsaepia 280.

Anonaceae 510.

Apocynaceae 313, 340. 350, 351.

Aquilaria 289.

Araceae 261.

Araliaceae 257.

Areca 510.

Arecineae 250.

Aristolochia 321, 322, 323, 324.

Artabotrys 280, 287, 312, 321.

Artocarpaceae 259.

Aspidistra 246.

Asplenium 332.

Averrhoa 320.

Avicennia 259, 278, 306, 307, 308,

309, 314, 326.

Azaola 353.

IB_

Bacillus 349.

Barringtonia 259, 263, 305, 527.

Beaumonlia 514.

24
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Berberis 247.

Bignoniaceae 330.

Bixa 551.

Blechnum 262.

Bolbophyllura 335.

Bosscheria 248.

Brownea 540.

Brugmansia 275.

Bruguiera 258, 278, 283, 509,

516, 524, 528.

Burmannia 505

Burmanniaceae 505.

Buttneria 315.

O.

Caesalpinaceae 280.

Caesalpinia 513, 326, 345.

Calamus 510, 313.

Calathea 346.

Calobryum 272.

Calophyllum 259, 263, 527.

Campanulaceae 261.

Canarium 527.

Canavalia 326.

Capellenia 248, 249.

Capparis 513.

Caprificus 525.

Carapa 259, 283, 508, 309, 327.

329.

Carica 264, 550.

Caryophyllaceae 260.

Cassia 521, 351.

Cassytha 259.

Castilloa 289, 315.

Casuarina 259, 262, 288, 299, 300,

301, 302, 304.

Casuarinaceae 251, 295, 299, 501,

503, 504.

Centrospermae 260.

Cephaleuros 255, 265, 551, 346.

Ceratobolus 313.

Ceratozamia 296.

Cerbera 259, 265, 327, 551.

Ceriops 258, 278, 285, 509,

529.

Chalazogaraen 505.

Chavica 550.

Chenopodiaceae 260.

Chilocarpus 540.

Chonemorpha 351.

Chroolepidaceae 253, 264, 266,

331, 346.

Chroolepus 255, 331.

Cinchona 320, 546.

Cissus 247, 346.

Cladophora 266, 358.

Clerodendron 527.
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Gnetum 256, 504.
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Gouiothalaniiis 521.
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Goodeniaceae 261.
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Hibiscus 259, 326.
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Hypocrea 255, 269.
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Kopsia 351.
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Kurzia 267, 271, 272.
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Lasia 551.

Lauraceae 259, 551.

Leea 540.
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Lepironia 274.

Leptaspis 280.

Leuconotis 551.

Lianen 280, 289, 342.

Lichenes 252.
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Liparis 305, 345.

Lipocarpha 274.

Lobeliaceae 261.

Lodoïcea 247.
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Loranthus 297, 298.

Lumnitzera 258, 283, 308, 309,

327, 328, 329.

Luvunga 280, 312.
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Neesia 245.
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Nipa 259, 308, 527.
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Ochrosia 351.

Olax 280, 312, 313.

Onychium 262.
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Orchidaceae 246, 248, 252, 261,

305, 306, 507, 333.

Oxalis 316.
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Palaquium 341, 352.

Palmae 253, 257, 277, 310,

319.

Pancratium 259, 260.

Pandanaceae 261.

Pandanus 259, 260, 263, 319,

327, 346.
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Papayaceae 264.

Papilionaceae 249, 259, 260,

261.
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337.
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Radula 271, 532.
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Rauwolfia 381.
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Rhizophoreae 261, 326.

Rhodea 246.

Rhodoleia 237.

Rhynchodia 331.

Rosiflorae 261.

Rottlera 280.

Rubiaceae 281, 261, 320.

s.

Saccharuin 270, 288, 349.

Santalaceae 298,

Sapotaceae 281, 332.
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Scaevola 239, 260, 265, 327.
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Selaginella 294, 340.
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Smilax 336.

Solanaceae 350.
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309, 314, 328, 329.
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Spathodea 288, 330, 341.

Spinifex 328.

Spiridens 252.
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Sterculiaceae 261.

Slruvea 266, 338.

Strychnos 280, 311, 315.

Styrax 345.

Symploea 263.

T.

Tabernaemontana 540, 351.

Tacca 259, 260.

Taccaceae 305.

Tamaricaceae 260.

Tectona 307, 308, 517, 318.

Terminalia 259, 265, 327.

Tetracera 513.

Thespesia 326.

Tiliaceae 261.

Tinospora 514.

Tolypothrix 265.

Tournefortia 260, 263,- 527.

Trentepohlia 255, 256, 266, 535,

338.
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TT_

Urabelliferae 261.

Uncaria 279, 280, 312, 343.

Unona 321.
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Urostigma 323.

Urticaceae 239, 261, 280.

Ustilago 235, 268, 338, 345.

Utricularia 274, 339.

V-

Vanilla 314.

Vigna 326.

Vinca 351.

Viscum 297, 299.

Vitex 259.

Vitis 285, 514.

Vittaria 290.

Voacanga 351.

Willughbeia 280.

Wollastonia 263, 327.
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Zamia 296.

Zizyphus 346.
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GEKWEEKTE GEWASSEN
IN DEN

CULTUURTUIN TE TJIKEUMEUH.

VOORWOORD.

Reeds voor eenigen tijd lieb ik een begin gemaakt met liet verza-

melen van gegevens betreffende tropische cultuurplanten, zoowel uit

de literatuur, als door gebruik te maken van mededeelingen van be-

kwame planters met wie ik hel genoegen had kennis te maken en

van de resultaten van eigen onderzoekingen. Mijn plan is die,

verder aangevuld en bewerkt, over eenige jaren neer te leggen in een

cenigszins uitvoerig werk over de cultuurplanten in onze koloniën.

De a. s. herdenking van het 75jarig beslaan van ’sLands Plantentuin,

waarvan de in 1876 geslichte Cultuurtuin eene afdeeling is, gaf aan-

leiding tot bet samenstellen van dezen korten Gids', waaraan slechts

een drietal maanden besteed kon worden.

Ik heb mij voorgesteld een Gids te geven waarin de belangstellende

bezoeker van den Cultuurtuin van elke plant, die bier in cultuur is,

een en ander in ’t kort vermeld vindt, waarbij ik gelet heb op de

culluurmethode, de bereiding der producten en op de voornaamste

bestanddeelen.

Enkele historische aanteekeningen, die bet aandeel dat ’sLands

Plantentuin aan de invoering en verspreiding van sommige belangrijke

gewassen beeft gehad in bet licht stellen, voegde ik er bij. Verschil-

lende gegevens daarvoor uil hel Archief van ’s Lands Plantentuin,

dank ik aan Dr
. Treub.
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Zij, die niel in de gelegenheid zijn den Cultuurtuin uit eigen aan-

schouwing te leeren kennen, kunnen er uit zien wat hier gekweekt

wordt en wal hier gedurende zijn I6jarig bestaan reeds gedaan

werd. Mocht men wenschen met minder bekende gewassen proeven

te nemen dan kunnen de gegeven inlichtingen daarbij wellicht van

eenig nut zijn.

Het spreekt wel van zelve, dat ik geen handleiding heb willen geven

voor planters of voor hen die het willen worden. De meeste planters

beschikken toch, elk op hun gebied, over zulk een rijken schat van

ervaring, dat zij aan hetgeen ik mededeelde nog zeer veel zouden

kunnen toevoegen, terwijl zij die planter willen worden een lange

leerschool in de praktijk moeten doorloopen en uit de bestaande hand-

hoeken over cultures veel leerrijks kunnen putten.

Bij het aanzienlijk getal der te bespreken planten moest ik natuurlijk

kort zijn, hoe groot de verleiding dikwijls ook was om bij meer

belangrijke cultuurplanten uitvoeriger te zijn.

Buitenzorg, April 1892. Dr
. P. VAN ROMBURGH.

Ten einde het opzoeken gemakkelijk te maken, zijn de planten

naar de wetenschappelijke namen alphabetisch gerangschikt. De cijfers

achter de namen verwijzen naar die, welke men op de kaart vindt.

Tegenover de kaart vindt men achter de cijfers de namen der aan-

plantingen, terwijl in een register de Hollandsche en Inlandsche namen

der behandelde planten en producten voorkomen.

Ten slotte is er nog een lijst bijgevoegd van de planten die in de

pharmaceutische afdeeling worden aangelroffen en die zoodanig is

ingericht, dat men onmiddelijk een plant, die men zoekt, in dien tuin

kan vinden.

De dikte der hoornen is gemeten 1 M. boven den grond.

Waar gesproken wordt over planlwijdte en onderlingen afstand der

planten is hier bedoeld, dat de planten op rijen staan waarin zij zich

op den aangegeven afstand van elkaar bevinden, terwijl de rijen, indien



er verder niels is aangegeven, den zelfden afstand van elkander hebben,

zóódanig echler, dat de eerste plant in de tweede rij tusschen de l
sle

en 2de plant, van de eerste slaat enz.

Acacia ( a tecliii . Willil. f92). (
Calechu

,
cachou). Komt

in Voor-Indië in de bosschen voor.

In Juni 1884 werden, uit den Botanischen tuin te Calcutta, zaden

van dezen boom ontvangen en in December van dat jaar konden de

daaruit gekweekte jonge plantjes worden uilgeplant. De groei er van

is in Buitenzorg vrij langzaam. De boompjes hebben gemiddeld eene

hoogte van 5.3 M. bij een omtrek van 0.38 M, Zij hebben nog niet

gebloeid. De boom heet een gomsoort te geven, die voor vele doel-

einden in de plaats kan treden van Arabische gom. Van veel meer

belang is echter deze acacia om de catechu of »cutch”, die men er

uit bereidt. Men velt de hoornen als ze ongeveer 30 cM. diameter

hebben. Hun leeftijd is dan 25—30 jaren. De bast en het buitenste

witte hout worden verwijderd en hel roode kernhout snijdt men in

kleine stukken. Men beweert, dat in sommige streken de hoornen

niet geveld, maar de takken en soms de blaren en onrijpe vruchten

gebruikt worden. De stukken kernhout kookt men met water uit en

dampt het verkregen extract in, totdat men een pasta verkrijgt. Men

brengt de »cutch” in verschillende vormen in den handel; voor de

Europeesche markt in groote stukken met blaren omgeven of in

kleine blokjes gebroken. De kleur verschilt van zwart tot bruin, op

de breuk is het product lichter van kleur. Een gekristalliseerd

catechu — pale catechu of India — ook wel Kath genoemd, is een

zuiverder product, maar wordt niet naar Europa uitgevoerd.

Behalve kristalliseerbaar cateehine (ook het hoofdbeslanddeel van

gambier) vindt men in calechu calechine-looizuur en natuurlijk ex-

tractiefsloffen. Volgens Watt werden van 1869—70 in Pegu niet

minder dan 284.200 hoornen geveld. Men gebruikt catechu in de

ververijen, in de looierijen en ook in de geneeskunde.
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Het hout is van vrij goede hoedanigheid en wordt niet door witte

mieren aangetast.

Aorocarpus Iraxiiiifolin* . Arn. (M. Madang parri)

(44). Inheemsch op Sumatra en in Zuid-Indië en Burnia.

Kort gele'den werd hier van dezen hoorn, die tot de Leguminosae

behoort, herbarium-maleriaal ontvangen van den Heer VY. Lange te

Modjokerto, die van meening is, dat hij wel geschikt zal zijn voor

schaduwboom in koffietuinen. D r
. Burck had de goedheid dit materiaal

te onderzoeken en kwam tol resultaat, dat de boom, die ook in den

Plantentuin staal, bovenslaanden naam heeft. Vermoedelijk zijn er

vroeger zaden vanhier verzonden.

De ontvangen zaden werden uilgezaaid in potten, die onder bedekking

stonden. Na weinige dagen ontkiemden ze. Toen de plantjes voldoende

sterk waren, werden ze in planlkuilen op een onderlingen afstand van 4

M. uilgeplant. Mocht later blijken dat deze te gering is dan zal een

deel weggekapt worden. Om mij een oordeel over zijne geschiktheid

voor schaduwboom te kunnen vormen zal ik er eenige koffie- en

cacaoplantjes lusschen doen planten.

In Engelsch-Indië groeit hij lot op een hoogte van 1200 M. Het

hout wordt geprezen als zeer geschikt voor theekisten en timmerwerk.

Alhizzia llwliiccaiia . lliq. (57, 5, 9, 56, 62, 65, enz.).

(S. Djeungdjing laut). Afkomstig van de Molukken.

Op verschillende plaatsen in den Cultuurtuin als schaduwboom in

gebruik. In 1871 werden reeds zaden door ’sLands Plantentuin

verspreid. Een groot voordeel van deze boomsoort is de snelle groei

en de «hooge” schaduw die zij geeft, terwijl de bladeren zich des nachts

sluiten, zoodat eene goede ventilatie niet belet wordt. Hij groeit op

allerlei gronden, ook waar de dadap niet gedijdl. Een nadeel, dal echter
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wel te hoog wordt aangeslagen, is de brosheid der takken. Goed

opsnoeien in de eerste jaren schijnt daartegen te helpen. Voor brand-

houtaanplantingen is de boom zeer geschikt. Als timmerhout, vooral

wanneer dit aan weer en wind wordt blootgesteld, is het minder aan

te bevelen ; daarentegen is het als materiaal voor theekisten uitstekend

bruikbaar. Op groote hoogten (1300 M.) en in de nabijheid der zee

is de groei minder snel. De hoornen te Tandjong-Priok bijv. zijn

daarentegen ook minder bros. Daar de Albizzia tot de fam. der

Leguminosae behoort en aan de wortels de bekende wortelknolletjes

vertoont is het zeer waarschijnlijk, dat hij den grond, ten minste

wat het stikstof gehalte betreft, verbetert. Reeds aan de wortels der

jonge plantjes zijn die knolletjes zeer duidelijk waar te nemen.

De cultuur is uiterst eenvoudig. De zaden worden in heet water

gelegd, dat men laat afkoelen en waarin ze blijven tot ze sterk opge-

zwollen zijn. Men zaait ze dan op overdekte zaaibedden uit op

5—8 cM. afstand. Dagelijks worden de zaaibeddingen begoten. Als

de plantjes 9 cM. hoog zijn wordt de bedekking geleidelijk weggenomen.

Zijn ze iets grooter dan worden ze op kweekbeddingen overgespeend,

die men, zoo noodig, bedekt. Als zij eene hoogte van 0.3—0.45 M.

bereikt hebben kunnen zij met flinke kluiten aarde worden overge-

plant in vooraf gemaakte kuilen, die 12 M. van elkaar verwijderd zijn.

Men kan ook aanvankelijk dichter planten en later de overtollige

boomen wegkappen.. Ook wordt wel eens direct in de plantkuilen

uitgezaaid, vooral in hooger gelegen streken (1100 M.). Boomen van

1 jaar krijgen hier reeds een hoogte van 5—6 M., 6jarige van 25 M.

In 1881 werden in den Cultuurtuin verscheidene boomen door een

boktor aangetast waardoor vele te gronde gingen. Over ’t algemeen

voldoet de boom echter vrij goed.

§G|tuliila. IKtil. (57, 64). (J. Sengon, S. Djeung-

djing ). Groeit op Java in ’t wild.

Deze boom, die in vele opzichten op Albizzia moluccana gelijkt, heeft

minder brosse takken, maar groeit iets langzamer. Naar het schijnt

25
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komen er varieleiten voor, die in snelheid van groei niet voor Albizzia

moluccana onderdoen.

In 1863 en reeds vroeger werden door ’sLands Plantentuin zaden

verstrekt, onder vermelding dat de boom snel groeit en voor schaduw

bij cacao en andere culluurgewassen is aan Ie bevelen. Hasskarl

beval hem ook zeer aan, omdat bij aan den grond weinig voedsel

onllrekl. Ook deze Albizzia beeft in slerke male de bekende knolletjes

aan de wortels. Zoowel aan plantjes op de kweekbeddingen, als aan

oudere (6jarige) exemplaren vond ik ze in groolen getale, bovendien

beeft Albizzia stipulata de eigenschap om tijdens het rijpen der peulen

zijn blaren te laten vallen, hetgeen goeden invloed beeft op den groei

der gewassen, die in zijn schaduw slaan.

De geweekte zaden legt men op zandbakken te kiemen en nadat

ze na enkele dagen ontkiemd zijn, brengt men ze in bamboe mandjes

met aarde over, die later in den vollen grond gezet worden. Men kan

trouwens even als bij Albizzia moluccana te werk gaan. De bast van

den Albizzia stipulata is als visch-vergif bekend.

In den Cultuurtuin staat de Albizzia slipulata als schaduwboom te

midden van Albizzia moluccana en andere schaduwboomen.

Alpiiiia C4alaiiga, Sw. (8). (M. Langkwas). Groole Galant-

wortel. Inhcemsch op Java en Sumalra, nu gecultiveerd in

Ëngelsch-Indië.

De aanplant in den Cultuurtuin dateert van Maart 1886. De cultuur

is zeer gemakkelijk, men zet slechts stukken van den wortelstok, met

een oog er aan, in den grond op 1 M. ouderlingen afstand. Vochtige

grond en warme vochtige lucht zijn gewenschte factoren voor een

goede ontwikkeling. Onlangs is beweerd, dat de Chineesche gember

van den wortelstok van deze plant gemaakt zou worden. Dit is

echter onjuist gebleken. Even als de gedroogde gember, die o. a. uit

Wesl-Indië in groote hoeveelheden naar Europa gevoerd wordt, is ze

afkomstig van Zingiber officinale. De scherp smakende galantwortel

bevat een aelberiscbe olie en harsachlige stoffen.
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Alpinia nialaeceiisis, Roso. (8). Inheemsch op Malakka.

De callimr geschiedt op dezelfde wijze als die van Alpinia Galanga.

De wortelstokken lieelen ook de radix Galangae officinalis te geven.

Aiuomiim Cardaiiioiiium, Ij. (8). (S. Kappot). Inheemsch

op Java en op Sumalra.

De vrachten zijn de zoogenaamde ronde cardamoms. De van deze

plant afkomstige zijn echter weinig gezocht. De planten zijn in den

Cultuurtuin in 1886 geplant en slaan op een onderlingen afstand van

0.9 M. Men vermenigvuldigt ze door stukken van den wortelstok,

met een oog er aan, in den grond te plaatsen.

De zaden, die een kamferachtigen aromalischen smaak hebben, be-

vatten een aetherische olie.

j%iia(*ar«liiini occidentale . Ij. (2). (M. Djamboe monjet).

Afkomstig uit de bosschen van tropisch Amerika, waarschijnlijk

door de Portugeezen naar Indië gebracht.

De aanplant in den Cultuurtuin dagteekent van November 1887.

De hoornen hebben nu een hoogte van 8 M. bij een omvang van

0.38 M. en staan 5 M. van elkaar verwijderd. De vruchten (Acajonnolen

of W. I. Olifanlsluizen) zijn op een, in rijpen toestand sterk gezwollen,

uiterst geurigen steel geplaatst, die op een appel gelijkt en door de

Inlanders gegeten wordt. In het vruchtvleesch komt een scherpe

blaartrekkende slof voor, waarin cardol en anacardiumzuur. De

zaadkernen, die eetbaar zijn, bevatten 40% van eene fijne olie, die

in lirazilië o. a. hij de bereiding van spijzen gebruikt wordt.

Uit den bast vloeit een gomsoort, de zoogenaamde Acajougom, die

in water geheel heel op te lossen. Gom van de hoornen hier gewonnen

loste in water slechts gedeeltelijk op.

Men vermenigvuldigt de hoornen door zaad.
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Aii<»i«ii*o(*la<liis Ytililii. ini. (24). Afkomstig van Ceylon.

Hiervan bevindt zich een kleine djarige aanplant in den Cultuurtuin,

die aangelegd is naar aanleiding van een onderzoek van den Heer

Eijkman, vroeger hoogleeraar te Tokio. Genoemde heer vond in den

bast een alkaloid.

Aiiclroitogon Iwai‘ancii§a, Rxb. (8). (M. Roempoel sereh

wangi). Groeit in het wild op Java.

Dit zich hizonder krachtig ontwikkelend gras, dat in het Buiten-

zorgsche welig groeit, bevat in zijne groene deelen eene groote hoe-

veelheid aetherische olie (0.8—1%). De gele stengeldeelen houden

daarentegen bijna niets. De planten zijn hier op een onderlingen

afstand van 1.2 M. van elkaar geplaatst, in den vorigen oostmoesson

bloeiden enkelen. D r
. Burck, aan wien ik materiaal zond, had de

goedheid het te delermineeren. Men kan zeker drie malen en onder

gunstige omstandigheden zelfs meermalen ’sjaars snijden. Een door

mij bereide hoeveelheid der aetherische olie werd naar de firma

Schimmel & Co., te Leipzig gezonden, die in haar Oclober-Bericht

van 1891 mededeelde, dat de olie, wat den reuk betreft, volkomen op

de Citronella olie van den handel gelijkt.

Het soortelijk gewicht van de olie is 0.883 bij 27°. Bij de distil-

latie gaal een groot gedeelte hij 220°, een klein gedeelte bij 200—205°

over. Waarschijnlijk bevat de olie zoowel citronell-aldehyde als den

daarvan afgeleiden alkohol.

De aan plant in den Cultuurtuin dagteekent van Maart 1891. De

cultuur is zeer gemakkelijk. Men maakt plantkuilen en zet daarin

een beworteld stukje, dat men van een plant heeft afgescheurd. Ook

kan men de plant door zaad vermenigvuldigen, dat op overdekte zaai-

bedden wordt uitgezaaid. De jonge plantjes worden op kweekbedden

overgebracht en als ze sterk genoeg zijn, uitgeplant.
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Aiitlropogon iiiiiricatus
,
Hetx. (8). (M. Akar wangi).

Komt in ’t wild voor op Java en in Voor-Indië.

De aanplant in den Cultuurtuin dagleekenl van Maart 1886. De

wortels van deze grassoort, die zeer welriekend zijn, bevatten een

aetherische olie van hooge waarde Men gebruikt ze m Engelsch-Indië

in groote hoeveelheden voor bel maken van matten, mandjes enz.

Het gras schijnt geschikt te zijn voor de papierfabricage. De cultuur

heeft op dezelfde wijze plaats als bij de vorige. Voor eenige weken

ontving de Cultuurtuin zaden uit Britsch-Indië, waarmede proeven in

gang zijn.

Andropogon Schoen» ntlius. Ij. (8\ (M. Sereh). Groeit

in ’t wild in Engelsch-Indië en ook in onzen Archipel.

In Maart 1886 in den Cultuurtuin aangeplant. Deze grassoort groeit

hier iets minder welig dan Andropogon Iwarancusa. De cultuur heeft

op dezelfde wijze plaats. De blaren met water gedistilleerd geven

een aetherische olie die onder den naam van Indische grasolie in den

handel gebracht wordt. De inlanders schrijven er sterk geneeskrach-

tige eigenschappen aan toe. Een monster van de olie, die ik uit

deze plant bereidde, werd naar de firma Schimmel & Co. gezonden, die

als haar oordeel te kennen gaf, dat de reuk veel meer geleek op die

van de lemongrass-olie van den handel. Deze hield men tot nu toe

van Andropogon citralus afkomstig. Daar de plant hier nog niet

bloeide, is de controle der determinatie vooralsnog niet mogelijk. Er

heerscht op het gebied der Andropogon-soorten en oliën nog voort-

durend eene verwarring, die eerst opgeheven zal kunnen worden, indien

van de verschillende soorten eene aanplant gemaakt wordt, groot genoeg

om ook de aetherische olie er uit te kunnen bereiden ter onderlinge

vergelijking. Maatregelen ter bereiking van dil doel zijn reeds getroffen.
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liitiaris toxicaria, Lcscli. (89). (S. Anljar, M. Pohon

oepas). Iiiheemsch op Java, in Buriuah en op Ceylon.

Van dezen boom, die een vergiftig melksap bevat, waren vroeger

fabelachlige verbalen in omloop, die voor bet grootste gedeelte door

een dokter van de Oost-Indiscbe Compagnie in de wereld gebracht

zijn. Bij het maken van insnijdingen in den bast vloeit bet witte

melksap er uit, dal als doodend pijlgift gebruikt werd. Uit zeer

hooge hoornen wordt het wel verzameld door in den boom een pijl

te schieten waaraan een touw bevestigd, en welks punt van een

bamboe kokertje voorzien is, om bet sap op te vangen. Als werk-

zaam bestanddeel bevat het antiarine.

Het wordt als geneesmiddel legen sommige hartziekten gebruikt.

In Engelsch-Indië stroopen de Inlanders de bast van dezen boom in

groote reepen af, leggen die in water en slaan ze dan, waardoor een

goede vezelstof verkregen wordt. In den Cultuurtuin is in 1889 een

kleine aanplant gemaakt van een 70-tal hoornen, die op een onder-

lingen afstand van 6 M. staan. Aanvankelijk kwijnden de boompjes,

ze herstelden zich echter later en groeien nu goed door. De grootste

exemplaren hebben een boogie van 5 M., bij een omtrek van 16 cM.

Vóór 1847 is de boom in ’s Lands Plantentuin geïmporteerd uit de

residentie Semarang en in 1848 werd zaad uil Banjoewangi ontvangen.

Aracliis hypo^aea . Ij. (M. Katjang tanah, S. Katjang

soeöck, aardnoot). Vaderland: vermoedelijk Brazilië.

Deze plant, die de eigenaardigheid heeft, dal hare peulen in den

grond rijpen, wordt op Java in groote hoeveelheden gecultiveerd,

zoowel om als spijs te dienen, als ter bereiding der vette olie, die de

zaden bevatten. In den Cultuurtuin worden behalve de gewone,

jaarlijks de volgende variëteiten verbouwd, telkens op ander terrein

:

katjang tanah — Waspada.

» » — Mozambique.

» » — Amerika.



391

Het oliegehalte varieert tusschen 38 en 50%. D r
. Greshoff vond

van 45.5—48.5% in de hier gecultiveerde variëteiten. De olie wordt

door persing verkregen. De koeken (boengkil), die na de persing

achter blijven zijn een goed veevoeder en worden ook in groote

hoeveelheden als mest gebruikt op suikervelden.

Aan de wortels treft men de knolletjes aan, die de plant in staat

stellen in haar behoefte aan stikstof, geheel of gedeeltelijk, uit de lucht

te voorzien.

De katjang tanah heeft 8— 10 maanden noodig om rijp te worden

en groeit op een niet al te kleiachtigen grond. De cultuur is

zeer eenvoudig. De akker wordt 3 maal beploegd. Als de eerste

regens doorkomen zaait men met den pootstok.

In den Cultuurtuin neemt men de plantwijdte 0.9 M. groot.

In den oostmoesson kan men dan oogsten.

De noten worden van hun schil ontdaan, gestampt en warm geperst.

30% van de gepelde massa wordt door de Inlanders als olie verkregen.

De Waspada aardnoten door den Heer Holle uil Engeland gekregen

geven binnen 4 maanden product en bevatten 5— 4 pitjes in een peul.

Men krijgt ruimer beschot en ze zijn meer oliehoudend. Een minder

diepe grondomwerking is bij den oogst noodig, daarom zijn ze zeer ge-

schikt voor 2(,c gewas. Bemesting doet de opbrengst aanzienlijk stijgen.

Uit Noord-Amerika werd een soort ontvangen, die nog heter was

en nog iets vroeger rijpte dan de Waspada.

De Waspada is minder bestand tegen droogte na het planten.

In 1863 werd zaad van een Egyptische variëteit, die vruchtbaarder

zou zijn en smakelijker olie zou opleveren ingevoerd en door ’s Lauds

Plantentuin beschikbaar gesteld.

Deze soort werd in 1856 door Hasskarl reeds aangehaald.

Katatas cclulis, Cliois. (J. Kelella). Is waarschijnlijk van

Amerikaanschen oorsprong.

De wortels van deze kruipende plant zijn eetbaar; zij bevatten zet-

meel en suiker. In 1877 werd in den Cultuurtuin één maand na
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het planten een ruw product verkregen van 128 picol per bouw

waaruit 600 K.G. zetmeel bereid kan worden. In 3 maanden werd

een ruw product van 270 pikol per bouw verkregen. Men plant ze

in deze streken voort, door stekken die op rijen 0.43 M. van elkaar

verwijderd, uitgeplanl worden op grond, die behoorlijk bewerkt en

bemest is geworden. In den Cultuurtuin worden jaarlijks twee varië-

teiten, een met roode en een met witte wortels, aangeplant, telkens op

ander terrein. Er zijn onlangs patenten genomen om uit de bataten

alcohol te bereiden; 100 Kg. zouden 12 liter alcohol kunnen geven.

ISixa Orcllana. Ij. (62, 63, 66, 67). (S. Galingum M. Kasoemba

kling). Oorspronkelijk op de Antillen en in tropisch Amerika.

Tijdens Rumphius reeds in Nederlandsch-Indië.

In den Cultuurtuin vindt men talrijke hagen, aangebracht naar

aanleiding van de onderzoekingen van Dr
. Burck, die de koffietuinen

welke zij omgeven tegen de gevreesde koffiebladziekte moeten beschermen.

De plant leent zich uitstekend tot het vormen v.m dichte hagen, indien

men slechts voor een geregelde snoeiing zorgt. De zaden kan men dadelijk

ter plaatse uitzaaien. Laat men den boom doorgroeien dan bloeit hij

rijkelijk en geeft talrijke vruchten, wier zaden met een roode slof

bekleed zijn, die de Annatto of Orlean van den handel levert.

Het handelsproduct is gewoonlijk slecht en dikwijls vervalscht. Om

orlean te bereiden slaat men verschillende wegen in. Men laat de

gekneusde vruchten, na ze met water overgoten te hebben, eenige

weken gisten en giet dan de vloeistol door een zeef. De verkregen

vloeistof wordt gekookt totdat er een brei achterblijft, die men tol

een deeg laat indrogeu, dat vlijtig met urine overgolen wordt om de

kleur te verlevendigen. In Cayenne wrijft men de in water losge-

weekle kleurstof van de zaden af, giet door een zeef, laat bezinken

en droogt de kleurstof. Een beter product verkrijgt men door de

zaden te behandelen met een 2% oplossing van natriumcarbonaat

(soda), en de verkregen oplossing met verdund zoutzuur of zwavelzuur

neer te slaan. Naar het schijnt kan de cultuur wel voordeelen af-
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werpen. De orlean bevat amorph en gekristalliseerd bixine. Orelline,

dat men ook wel als een der bestanddeelen opgegeven vindt, is volgens

Dr
. Greshoff niets anders dan een mengel van amorph bixine met bixa hars.

Boehmeria eaiidicaiis, Hsskl.
» maeropliylla, S. et X.

» nivea. Gauri.
» » , var. /3 tenacissiitia, liiq.

Vaderland : China en Hongkong
;
groeit nu overal in Nederlandsch-

Indië.

De rameh levert een uitermate fraaie vezelstof en heeft vooral in

de laatste jaren weer zeer de aandacht getrokken. In 1847 gaf

Teijsmann eene nota over deze plant, waarin hij er reeds op wijst

dat zij een humusrijken bodem verlangt en vooral hij de kampongs

wordt geteeld op meslhoopen en dergelijke substraten. In 1876

ontving ’s Lands Plantentuin uit Coimbra zaad, waaruit planten geteeld

werden, die veel zaad produceerden. Door verschillende personen

werden in Nederlandsch-Indië proeven met de cultuur van rameh

genomen, die naar het schijnt niet veel geldelijke voordeelen hebben

afgeworpen. De bereiding van de vezelstof levert moeielijkheden op

en talrijk zijn de methoden en werktuigen, die men uitgedacht heeft

om het vraagstuk op te lossen. Op Java heeft de Heer Van Maanen

uit Salatiga er zich reeds voor jaren mede bezig gehouden en is tot

gunstige resultaten gekomen, die onlangs op nieuw zijn gepubliceerd.

Volgens genoemden Heer is de rameh alleen in volkomen drogen toe-

stand te verwerken; het hout, de gomdeelen en de buitenschil laten

zich dan gemakkelijk verwijderen. Uit 1000 K.G. natte stengels

(versch gesneden en van de blaren ontdaan) werd 12.5 K.G. zuivere

vezelstof verkregen. Door een zeer slappe warme soda- of wel door

een zeepoplossing kan men de lichtgele kleur wegnemen. De methode

van droge bewerking heeft in den laatsten tijd veel aanhangers

verworven.

De Boehmeria tenacissima is het best aangeschreven. Bodem, cultuur
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en klimaat oefenen echter op de kwaliteit van den vezel invloed uit.

De grond moet rijk aan humus zijn en vochtig, maar zonder grond-

water: waar niet op de natuurlijke vochtigheid van den grond gerekend

mag worden moet men voor voldoende irrigatie zorgen.

Men zaaie de zaden liefst in het begin van den westmoesson uit,

na ze met het övoudig volume aarde gemengd te hebben. De zaai-

bedden worden op een lichten grond aangelegd, met rundermest voor-

zien, zorgvuldig bewerkt en behoorlijk vochtig gemaakt. Het met

aarde gemengde zaad wordt uitgestrooid en met een bezem gelijkmatig

verdeeld. Men bedekt de zaden niet met aarde maar plaatst hoven

de bedden een matten afdak, dat men vochtig houdt. Als de plantjes

10 cM. hoog zijn, worden ze in 90 cM. van elkaar verwijderde rijen,

op 10 cM. onderlingen afstand uitgeplant. Gedurende een tiental

dagen worden ze dagelijks begoten.

Meer aanbeveling verdient de voortplanting door wortelstok-uitloo-

pers, die men yan de plant ter lengte van 10—12 cM. afsnijdt. Het

veld wordt 12 cM. diep geploegd en in de voor legt men de uitloopers

in de lengte. Daar de aanplant dicht moet zijn, heeft men per H.A.

10—12 duizend stuks noodig. De grond moet voor de aanplanting

goed bewerkt en bemest worden. De planten moeten in de volle

zon staan, bel onkruid verwijdert men. Rijp om te oogsten zijn de

stengels als ze onderaan geel beginnen te worden.

De aanplanl in den Cultuurtuin werd verleden jaar op een nieuw

terrein overgebracht, waar de planten zich zeer goed ontwikkelden.

Caesalpinia arltorea
,

Zoll. (86) (‘).

Van dezen schaduwboom, die in 1882 in den Cultuurtuin werd

uitgezaaid en in bet daarop volgende jaar uitgeplant, koesterde men

veel verwachting. De groei bleek minder snel dan die van Caesalpinia

dasyrrachys, lioewel de hoornen zich goed ontwikkelden. Een voordeel

er van is, dat ze zeer goed tegen wind bestand zijn en niet van kevers

(‘) Verder in bijna alle Java-koOieluinen van den Cultuurtuin verspreid.
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te lijden hebben. Hier werd ook op enkele terreinen een gemengde

aan plant van Albezzia moluccana en van dezen schaduwboom gemaakt

met bet voornemen later de eersten weg te kappen. Op de wortels

van dezen boom trof ik de bekende wortelknolletjes aan. Een exem-

plaar naast het laboratorium beeft een hoogte van 10 M. bij een

omvang van 0.59 M. Voor de cultuur geldt het onder Caes. dasyr.

gezegde.

Caesalpinia coriaria, Willet. (6). (
Divi-divi ). Behoort

thuis in West-Indië en in Zuid-Amerika.

In 1858 werden er reeds zaden uit ’s Lands Plantentuin verspreid

en in 1859 proeven genomen met den aanplant in Bantam en de

Preanger-Regentschappen. In den Cultuurtuin werd in 1884 een aan-

plant van dezen boom gemaakt, die in zijn S-vormig gekromde peulen

een zeer goede looistof bevat. Deze peulen, divi-divi genoemd, werden

in Augustus van bet vorige jaar in Havre met 15 frs. per 100 K.G.

betaald. Het gehalte aan door dierlijke huid absorbeerbaar looizuur

vond ik in hier geoogste peulen, op droge stof berekend, 18%. De

bast bevat 7—8% looizuur. Divi-divi wordt in de ververijen en

looierijen in groote hoeveelheden gebruikt. De boom begint vrucht

te geven in het 5Uc en 6de jaar. Van dan af wordt de opbrengst

jaarlijks grooter tot in bet 25 ste jaar. De bloei beeft in Buitenzorg

eenigszins ongeregeld plaats. In Februari echter prijken vele hoornen

met trossen van de zeer welriekende kleine witte bloemen. Van één

goed ontwikkelden boom konden in het vorige jaar 10 K.G. droge

vruchten geoogst worden. Als schaduwboom is divi-divi minder

aan te bevelen. Hij vereischt daarvoor te veel zorg om een behoorlijken

stam en kroon te verkrijgen en voor vele planten, die men er onder

zou willen kweeken, is de geringe hoogte een bezwaar. Voor afge-

legen of verloren terreinen verdient de cultuur wel eenige aanbeveling

vooral daar het product ter nauwernood eene bereiding behoeft te

ondergaan. De meeste peulen drogen aan den boom en vallen in

dien toestand af.
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De voortplanting heeft plaats door zaden, die men in pollen of op

bedekte kweekbedden zaait; op de laatslen ongeveer 8 cM. van elkaar

verwijderd. Na een 5tal dagen verschijnen de jonge plantjes reeds

boven den grond. De bedekking van de kweekbedden kan langzamer-

hand verminderd worden en geheel weggenomen als de hoogte der

plantjes ongeveer 18 cM. bedraagt. Als ze nog iels hoogér zijn kan

men uitplanten; in den eersten tijd draagt men zorg voor eenige

beschutting. De plantwijdle in den Cultuurtuin bedraagt 3 M. Misschien

is hel goed ze nog wat verder uit elkaar te zetten. Door ze geregeld

te snoeien en in hun jeugd op te binden, houdt men de boomen op

stam. Anders hebben ze meer neiging om als struik te groeien.

1'aesalpin ia «hisvrracliy*
,
Miq. (*) (M. Petah-Pelah).

Deze boom is door Teijsmann in de Larapongsche districten ontdekt.

In Februari 1877 werden door D r
. Scheffer zaden verzonden, die

terstond uilgezaaid en in December daaropvolgende uitgeplant werden

tusschen koffie. Na 2 J

/2 jaar hadden de boomen een hoogte van

ongeveer 5 M. Als de boompjes 30 cM. hoog zijn moet men de

zuigers, die zich ontwikkelen, wegnemen. In den oostmoesson blijven

de blaren er aan en ook is hij bestand legen wind.

De boom groeit op zeer verschillende hoogten
;
goed geslaagde proeven

zijn genomen op 140—1030 M.

Men kan de zaden, die van te voren in warm water geweekt

worden, op open of bedekte kweekbeddingen uitzaaien; het laatste

verdient de voorkeur. Als de plantjes 23—30 cM. hoog zijn kan

men ze uitplanten op een onderlingen afstand van 6—8 M.

Na 1 */
2

jaar hadden de boompjes in den Cultuurtuin een hoogte

van 3 M. en een jaar later van 4— 5 M. De groei is minder snel

dan die van Albizzia moluccana, terwijl bet hout ook bros is.

Naast het laboratorium staat een exemplaar van dezen boom, die

bij een hoogte van 17 M. een omvang van 0.66 M. heeft. Aanjie

wortels vindt men zeer vele knolletjes.

(') In bijna alle koffietuinen van den Cultuurtuin.



Calotropis “igantca, K. Kr. (4, 7). (S. en M. Badoeri).

Komt in tropisch en sub-tropisch Azië overal in ’t wild voor.

De aanplant in den Cultuurtuin dateert van 1886 en werd van

zaad gewonnen. Men zaait op kweek beddingen uit en brengt de

planten als ze voldoende sterk zijn in den vollen grond over. Zij

stelt zeer weinig eischen aan den grond — groeit zelfs op de

schraalste gronden — heeft bijna geen water noodig en vereischt

weinig zorg. In hoogere streken groeit zij echter langzaam. Men

heeft van deze plant de grootste voordeelen verwacht. De vruchten

bevatten een fraai zijdeglanzend zaadpluis, dal echter te kort heet om

goed gesponnen te kunnen worden, tenzij men het mengt met katoen.

Sommigen beweren echter, dat hel wel geschikt is. De bast bevat

een vezelstof, die men kan oogsten door de plant jaarlijks te snijden.

Maakt men insnijdingen in den bast dan vloeit er een melksap uit,

dat een geringe opbrengst van een vrij waardeloos caoutchouc geeft,

hetgeen hovendien de onaangename eigenschap moet hebben om de

electriciteit te geleiden.

Het hout is geschikt voor de bereiding van houtskool voor buskruit.

Aan bet melksap en den wortelbast schrijft men geneeskrachtige

eigenschappen toe.

Calpicarpum Koxhurgliii, Kon. (95). Groeit

op Java.

De bast’en vooral de zaden bevatten een giftig alcaloïde. De plant

wordt in den Cultuurtuin aangekweekt om materiaal tot chemisch-

toxicologisch onderzoek te verschaffen. De groei is echter niet zeer

welig. De aanplanl dateert van Februari 1891. De boompjes, die van

marcotles verkregen werden, zijn op een onderlingen afstand van 2.7

M. gezet.
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C'arica l'apava . Ij. (63, 45). Land van oorsprong : Amerika.

De aanplant in den Cultuurtuin is in Augustus 1890 aangelegd

met hel oog op liet winnen van carpaïne, het alcaloïde dat D'. Greshoff

in de hlaren vond, en van papayoline (een slof die hel vermogen

heeft eiwit om te zetten in pepton) uit het melksap der onrijpe

vruchten. Vroeger droogde men het melksap door het op horden,

glasruiten enz. in dunne lagen uit te spreiden en in de zon te zeilen.

Beter is het volgens D'. GREsnoFF om hij de versche papaya-melk

2% chloroform te voegen. Op deze wijze geconserveerd sap werd

aan een firma in Duitschland gezonden, die er een papayoline uit

bereidde, dal echter minder werkzaam was. De verwachting, dat het

door opneming in de Duilsche Pharmacopoea een belangrijk handels-

artikel zou worden heelt zich niet verwezenlijkt.

Het meest ware aan te hevelen het melksap in een vacuumpan

in te dampen, als men er niet toe zou wenschen over te gaan hier

een ruw papayaoline te bereiden, door hel met zijn 4voudig gewicht

water verdunde melksap met alkohol neer te slaan. Een planter uit

Cherihon, die zich met het verzamelen van melksap heeft bezig ge-

houden kreeg o. a. uit 4 picol vruchten (230 KG.) ongeveer 1 '/
4
KG.

melksap. De bovenbedoelde Duitsche tinna wilde voor 1 KG. melksap

10 mark
(

f

6) besteden.

Bij den aanplanl in den Cultuurtuin werden planlkuilen gemaakt

en deze na een paar weken weer gesloten en bemest. In elke kuil

legde men eenige zaden. De aanplant in het oosten van den tuin —
die voor bladproductie bestemd was — ontwikkelde zich zeer goed;

door rationeel toppen werd getracht de bladproductie te vermeerderen

hetgeen echter minder succes opleverde dan men zich had voorgesteld.

De aanplanl in het westelijk gedeelte, voor melksapproduclie bestemd,

groeide uitermate slecht en leverde bovendien bijna uitsluitend manne-

lijke exemplaren. Over de rentabiliteit van zulk een aanplant valt

dus vooralsnog niets met zekerheid mede te deelen.

Met het oog op het winnen van alcaloïde, dal vooral in jonge

hlaren aangelrofien wordt, werden hij wijze van proef papaya-

zaden dicht uilgezaaid en nadat de jonge planten een hoogte van
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ongeveer 30 cM. bereikt hadden werd liet loof afgesneden. Na vrij

korten lijd liepen de planten weer uil en kon de bewerking herhaald

worden. De vruchten van de Papaya worden gegeten evenals die van

een variëteit, reuzenpapaya (var. Oosterzeeii) geheelen. In vele streken

van den Archipel gebruiken de Inlanders een aftreksel der gedroogde

blaren als geneesmiddel.

Caryophyllus aroiiiaticiis
,

Trui*. (86). (M. en S.

Tjengkeh, kruidnagelboom). Inheemsch op de Molukken.

Voor 1830 reeds in den Plantentuin ingevoerd; in 1839 waren er

eenige weinige vruchtdragende hoornen. In 1840 werden plantjes

verzonden naar Rembang. De aanplanl in den Cultuurtuin dagleekenl

van 1877. De boompjes groeiden uit gebrek aan schaduw aanvankelijk

slecht. Ook in de volgende jaren had de cultuur met vele moeielijk-

heden te kampen; hoornen van 1.5—2 M. stierven soms plotseling,

dikwijls als een otfer der witte mieren. In Januari 1890 werd een

nieuwe aanplant gemaakt en hoewel er nu meer dan voldoende

schaduw was heeft deze echter tot nu toe niets dan teleurstelling

opgeleverd. Zijn de kruidnagelboomen echter eenmaal die periode van

slechten groei te hoven dan gedijen ze in het Buitenzorgsche klimaat

goed. In den ouden aanplant staan hoornen die 8 M. hoog zijn en een

omvang hebben van 0.53 M. Zelfs staal er naast de luinschuur een

hoorn, welks leeftijd niet bekend is, die hij een hoogte van 18 M.

een omvang van 2.10 M. heeft. De kruidnageleulluur was een paar

eeuwen lang het monopolie der Oosl-Indische Compagnie op de

Molukken. Tegenwoordig worden uit Zanzibar verbazende hoeveel-

heden kruidnagelen uitgevoerd.

Men kan den kruidnagelboom voorlplanten door zaden en stekken.

Kweekt men van zaad, dan zaait men dat op overdekte kweekbedden

op een ondcrlingen afstand van 20—25 cM. en plant de jonge plantjes

over als ze ± 60 cM. hoog zijn.

De gedroogde bloemknoppen van dezen hoorn geven de kruidnagelen.
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De zaden noemt men wel moerna gelen.

De kruidnagelen zijn zeer rijk aan aelherische olie (18%), die uit

eugenol en een sesquiterpeen beslaat.

In de blaren vond ik +1% van een aetheriscbe olie, die in

eigenschappen bijna geheel overeenkomt met die uit de kruidnagelen.

£assiii alata, 1^.(8). (M . Daun koerap). Vermoedelijk afkomstig

uit West-Indië.

Van dezen heester, een zeer geroemd geneesmiddel tegen ringworm,

is voor eenige maanden een kleine aanplant gemaakt. De blaren be-

vatten een chrysophaanzuur leverend glucoside. De van zaad gekweekte

boompjes zijn op 1.5 M. onderlingen afstand geplaatst en groeien zeer snel.

('assia llorida. Walil. (langs 95). (M. Djocar). Oorspronke-

lijk op Sumatra en in Siam.

Deze boom, die in lage streken zeer goed en op 1000 M. nog vol-

doende groeit, is indertijd zeer aanbevolen voor reboiseering. In

1874 werden uit ’sLands Plantentuin groole hoeveelheden zaden naar

Banjoeraas verzonden van waar het volgend jaar zeer goede berichten

omtrent den groei inkwamen. Het hout is vaster dan dat van Cedrela

serrulata (Soerian) en de cultuur is gemakkelijker omdat de boom

tegen lange droogte bestand is en op elke grondsoort, ook onder

ongunstige omstandigheden, voortkomt. In 1877 werden in Tegal

proeven genomen, die echter slechte resultaten gaven. De hoornen

bleven klein en groeiden onregelmatig. Op matige hoogte, met ge-

bruikmaking van flinke plantkuilen en onder behoorlijke opsnoeiing

bleek de boom voor wegbeschaduwing wel te voldoen. Tegenwoordig

schijnt men met den djoear veel minder ingenomen dan vroeger. Als

schaduwboom voor koffie enz. is hij ten eenemale ongeschikt. Temsmann

vond in 1855 den djoear op Sumatra waar men hem als schaduwboom

voor koffie gebruikt had, echter met treurig resultaat.
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Men kan djoear zonder kweekbeddingen dadelijk ter plaatse uit-

zaaien. De zaden worden eerst 12 uur geweekt. Na 10 dagen komen

ze op. Maakt men gebruik van zaaibedden, dan moet men met bet

overspenen niet te lang wachten. Een hoogte van 2—5 cM. is het

best. Djoear verlangt de volle zon. In den Cultuurtuin zelven is geen

geregelde aanplant van dezen boom, maar komt bij hier en daar

verspreid voor. Op een terrein van den Cultuurtuin, tusschen den

weg naar Buitenzorg en de waterleiding, vindt men een kleinen

aanplant.

dastilloa elastica, Cerv. (38, 39). (
Caoutchouc). Land van

oorsprong : Panama.

In 1876 werden zaden ontvangen en in 1884 een tiental, uit Ceylon

afkomstige, planten uitgeplant, bij den eenigen boom die de Cultuurtuin

toen nog bezat. Het volgend jaar hadden ze reeds eene hoogte van 1.4

M. bereikt. Het maken van marcotles
(
Ijangkokltans

)

gelukte aan-

vankelijk niet. Later bleek, dat deze boom 2 soorten van takken

maakt, namelijk afvallende en blijvende, welke laatste dienen voor de

kroonvorming. Tjangkokkans van de blijvende takken slagen zeer goed.

In 1886 ontving de Cultuurtuin van den Heer Hofland 136 plantjes,

gewonnen van zaden van een zesjarigen boom, die op een pas ont-

gonnen terrein werden uitgeplant. Deze groeiden goed door, werden

echter door boktorren aangetast. De plantwijdte die eerst 4 M. was,

werd bij de nieuwe aanplantingen op 6 M. gebracht. De nu ruim

5-jarige boomen hebben een hoogte van bijna 1 1 M., bij een omvang

van 0.58 M.

Het caoutchouc, dat uil dezen boom door aftappen verkregen

wordt, is vrij goed van qualileit. Het sap stolde gewoonlijk vrij snel,

in en bij de insnijdingen. Men moet deze zoodanig maken, dat het

regenwater er niet kan indringen, anders ontstaan er zeer slecht

genezende wonden, waardoor de boomen zelfs kunnen bezwijken. De

boomen bleken hier in den laalsten, uiterst drogen, oostmoesson, ook

goed legen droogte bestand te zijn.

26
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De opbrengst, die 4—5-jarige hoornen gaven, varieerde zeer. Er

waren er die 188 gr., maar ook die slechts 50 gr. gaven. De zaden

verliezen reeds na 17 dagen bewaard te zijn hun kiemkrachl. 20—25

dagen na het uitzaaien op overdekte kweekbedden vertoonen zich de

jonge plantjes, die als ze 0.50 M. boog zijn uitgeplant kunnen worden.

In Britsch Honduras is de Cast. elast. als schaduwboom in gebruik.

In den Cultuurtuin zijn onlangs eenige kofheboomen in den castil-

loatuin geplant, om den invloed van bun schaduw te leeren kennen.

In de zaden vond ik een fraai kristalliseerende bitterslof, alsmede

ongeveer 16% van een vast vet.

Cetlrela fissilis, Veil. (77).

Deze boom werd in 1882 in den Cultuurtuin aangeplant en groeide

aanvankelijk op een enkele uitzondering na goed. Ze hebben nu eene

hoogte van 4—7.5 M. bij een omvang van 0.22—0.47 M. Onder

hun schaduw, die licht is, bevindt zich een aanplant van gambier. De

behandeling der zaden is als die van Cedrela serrulata. De langzame

groei en de geringe schaduw maken deze hoornen, althans voor

schaduwboomen in koffietuinen, weinig geschikt.

Cetlrela odorata, C. (66). Oorspronkelijk in Mexico.

Deze boom, die het bekende sigarenkistenhout levert, groeit hier

bijzonder snel. De aanplant dateert van December 1889. De hoornen

hadden na een jaar reeds eene hoogte van 5— 4,5 M., bij een omvang

van 0.1— 0.19 M. Nu ze ruim 2 jaar oud zijn hebben verscheidene

reeds een hoogte van 6 M.. bij een omlrck van 0.29 M. De plant-

wijdle bedraagt 5.6 M.

Onder deze Cedrela zijn onlangs plantjes van Alangium sundanum

uitgezet, voor welke zij als steunboom moet dienen.
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Ceclrela scrrulata, Iliq. (75). (M. Soerian, J. Soeren).

Oorspronkelijk in de bosschen van Sumatra.

Teijsmann vond de soerian op Sumalra en bracht dien in 1856 naar

Buitenzorg. Hij beval den boom aan om het uitstekende hout. Men zou

ze over Java verspreiden en planten op hoogten van 300—600 M. In

dat jaar nog werd een proef genomen in Kadoe, Hagelen en Banjoemas

met plantjes, uit Buitenzorg verstrekt. Later nam men meerdere

proeven, die leerden, dat zoowel op 140 M. als op 1200 M. goede

resultaten verkregen kunnen worden. In Midden-Java schijnt de boom

minder goed te gedijen, omdat hij van den oostmoesson te lijden heeft.

Zeer fraaie exemplaren ziet men o. a. op Sinagar. In 1877 werd

in den Cultuurtuin een aan plant gemaaid waarin de hoornen op een

onderlingen afstand van 3.6 M. slaan. Zij ontwikkelden zich goed

en hebben nu een hoogte van 13 M. en een omvang van 0.68 M.

In hun schaduw groeien cacao, eenige chavica-soorten, Smilax syphi-

litica en vanille. Men vermenigvuldigt de soerian door zaden, die

uitgezaaid worden op overdekte kweekbedden, waarin men de aarde

met wat klei vermengd heeft, om het wegwaaien der lichte zaden te

voorkomen. De kweekbedden moeten begoten worden. Als de plantjes

30 cM. hoog zijn worden ze direct van de kweekbedden uitgeplant.

Een jaar na hel uitplanten is de hoogte reeds 1.2

—

3.6 M.
,

terwijl

2-jarige hoornen eene hoogte van 6 M. hebben. Als men de hoornen

topt indien ze reeds flink hoog zijn, krijgt men fraaie kronen. Voor

reboiseering op arme steenachtige gronden schijnt de soerian minder

geschikt.

Cepliaelis Ipeeaciianlia . Rich.
(
6 ,

64 , 28 ).

(Braakwortel). Vaderland : Brazilië.

De oudste aanplant in den Cultuurtuin dateert van April 1882 .

In 1870 waren alle Cephaelis-planlen in den Plantentuin gestorven,

maar in ’t zelfde jaar werd van Professor Miquel een bezending van

25 stuks in goeden toestand ontvangen. De proeven, die men aan-
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vankelijk te Tjibodas nam, hadden geen gunstig gevolg. In Buitenzorg

ging het iels heter, maar de zware regens schenen ongunstig te werken.

Onder dak zagen de planten er gezond en krachtig uit. De oudste

aanplant hier staat in een koffietuin onder schaduw van koffie en

Albizzia moluccana. In 1891 is een nieuwe aanplant gemaakt op een

stukje terrein (28), dat eerst is uitgegraven en toen met bladaarde opge-

vuld, omdat Cephaelis een humusrijken grond verlangt. De planten, die

door scheuring van oudere exemplaren verkregen zijn, slaan op een

onderlingen afstand van 0.9 M. De bijwortels van Ipecacuanha, die

o. a. een alcaloïde, cmeline, bevatten, worden als braakmiddel veel

gebruikt en hebben een vrij groole waarde. De vraag naar dat

product is steeds levendig, omdat er gebrek is aan flinke ontwikkelde

wortels. Van Gorkom beval in 1868 de cultuur van Ipecacuanha en

van Smilax officinalis sterk aan. De oorspronkelijke groeiplaats op de

grenzen van Brazilië en Bolivia is zeer moeielijk te bereiken, terwijl de

gemakkelijker toegankelijke gedeelten van dit gebied bijna geheel afge-

zocht zijn. Men beweert dat in de Neilgherries de cultuur gelukt is.

I'lia vica riensa, fliq. (75). (S. Tjabe hareuj, M. Tjabeh djawn).

Inheemsch op Java.

Van deze slingerplant heelt de Cultuurtuin een kleinen aanplant in

de schaduw van Soerian. De blaren hebben een scherpen smaak.

C'liavica IVelaniiris, Ilicj. (75, 49). (S. Km nek manoek).

Groeit op Java en in de Molukken in ’t wild.

De blaren bevatten eene nog niet onderzochte aelherische olie.

Men beweert, dat deze soort ook gebruikt wordt bij het sirihkauwen,

hoewel in deze streken daarbij algemeen Chavica Betle, Miq. dient.

Er was in den Cultuurtuin eene aanplant, onder schaduw van Cedrela

serrulata, die onlangs nog uitgebreid is met het oog op het winnen

der aelherische olie, waarvan ik reeds eene kleine hoeveelheid bereidde



405

en aan een voorloopig onderzoek onderwierp. Zij heeft eene geheel

andere samenstelling dan de olie uit Chavica Betle. De nieuwe planten

groeien in de schaduw van kapokboomen.

Een exemplaar in den pharmaceutischen tuin (100) staal in de volle

zon en tiert daar nog weliger dan de exemplaren die in de schaduw

groeien.

De plant laat -zich, daar zij vele uitloopers vormt, gemakkelijk

vermenigvuldigen.

Oiloroxylon Swietenia, 1>. 1'. (94). (Salijnhout). Oor-

spronkelijk in Engelsch-Indië en op Ceylon.

De aanplant van deze boomsoort in den Cultuurtuin dagteekent van

1889. Aanvankelijk groeiden de boompjes, die in de schaduw van

Albizzia moluccana stonden, slecht. Nadat de schaduwboomen geveld

waren kon in den groei een belangrijke verbetering opgemerkt worden.

In hun jeugd moet men de boompjes steunen. De plantwijdte is

5.2 M. De hoogte der hoorntjes is nu 2.6 M. Een 13-jarige boom in

den Cultuurtuin heeft een hoogte van 15 M. bij een omvang van

0.85 M. Chloroxylon Swietenia levert het zoogenaamde satijnhout.

Cimiaiiioiiiiiiii zeylaiiiciini. Breyu. (3). (M. Kajoe

manis, Kaneel).

Wordt in groote hoeveelheid in de bosschen van Ceylon gevonden.

De cultuur aldaar dagteekent van 1765. Omstreeks 1828, vermoedelijk,

werd de kaneelplant naar Java overgebracht; in 1830 bezat ’s Lands

Plantentuin reeds exemplaren. In 1843 zond men plantjes van hier

naar Japan. Van 1840— 1847 werden honderd duizenden pitten naar

verschillende residentiën gestuurd, waar de bevolking ze voor het

gouvernement moest planten. Deze cultuur gaf echter weinig voor-

deelen, soms zelfs verlies. Uit den afval werd op zeer gebrekkige

wijze kaneelolie gestookt. De op Java gewonnen kaneel schijnt, hoewel
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van den Ceylon-kaneelboom afkomstig, toch minder goed van qualiteit

le zijn dan die welke op Ceylon gegroeid is.

De vogels, die de vruchten eten, dragen veel bij tot de verspreiding.

De aanplant in den Cultuurtuin dateert van Maart 1879. De planten

werden uit zaad gewonnen. De behandeling is als volgt: Men zaait

de zaden uit op zaaibedden en brengt de plantjes, nadat ze eenige

eM. hoog zijn, over op kweekbeddingen, waarin men ze op 50 cM.

van elkaar zet. Tegen te feilen zonneschijn en zwaren regen beschutte

men de jonge plantjes. Als ze ± 50 cM. hoog zijn plant men ze

uit, soms in groepjes van 5—5 stuks. Hier staan de hoornen 0.9 M.

van elkaar verwijderd.

Men laat in de kaneeltuinen op Ceylon de hoofdstam zich niet

ontwikkelen, maar 4—5 zijloten, die, wanneer ze 1— 1 */
2
jaar oud zijn,

worden weggenomen tegen den tijd dat het bruine kurklaagje voor

de grijsgroene opperhuid in de plaats begint te komen. Op Ceylon

wordt tweemaal ’sjaars geoogst. In de afgesneden loten maakt men

kringsneden tot op het hout op afstanden van 3— 10 cM. Dan worden

ze geschild en de schillen hij elkaar gebonden. De kurk- en schors-

laag laat zich daarna gemakkelijk verwijderen. De repen worden bij

6—8 stuks in elkaar gerold en in de zon gedroogd.

De kaneel bevat als hoofdbestanddeel kaneelaldehyde, dat men door

distillatie met waterdamp er uit kan verkrijgen. De blaren zijn zeer

rijk aan eugenol (0.8%) — het hoofdbestanddeel van kruidnagel

olie — terwijl de stelen weer kaneelaldehyde bevatten. Jonge blaren

blaren bevallen, zooals ik vond, bijna geen aetherische olie, terwijl

daarentegen de afgevallen blaren er nog vrij rijk aan zijn. De wortel-

bast geeft ongeveer 5% aetherische olie, waarin safrol, eugenol en

kamfer aangetoond werden. Meer dan 1% kamfer kon ik er uit

verkrijgen, die bij 175° smolt, d. i. hij dezelfde temperatuur waarbij

de gewone kamfer smelt. Het wortelhout bevat geen aetherische olie.

De zaden bevatten een vet, dat volgens Prof. Eijkman bij 4 1°5 smelt.

Dr
. Greshoff bepaalde het gehalte er van in hier gewonnen zaden en

vond 33.7%.
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Cocos niieilera. 1j. (72). (M. Kalappa, kokosnoot).

Zeer waarschijnlijk is de Indische Archipel zijn vaderland, hoewel

sommige botanisten de eilanden ten westen van Panama voor het land

van oorsprong houden. Door zijn harden schil is de vrucht van den

kokospalm langen lijd tegen den invloed van het zeewater bestand,

wat aan de verspreiding van den boom zeer ten goede komt. In

1848 bracht Teijsmainn uitvoerige gegevens bijeen betreffende de

cultuur, de opbrengst, de te kiezen varileilen, de kosten, enz. Dooi-

den geheelen 0. I. Archipel vindt men dezen boom verspreid. Gere-

gelde aanplantingen zijn echter niet talrijk en schijnen ook niet die

voordeelen gegeven te hebben, welke men er van verwachtte. Alle deelen

van den boom vinden de een of andere nuttige toepassing. Het best

gedijdt de kokospalm op lage gronden bij de zee. Op een hoogte

van 800— 1000 M. draagt hij geen vruchten meer. De leeftijd

waarop de hoornen gaan dragen hangt af van de variëteit en van de

vruchtbaarheid van den grond. Bij sommige soorten begint de vrucht-

productie reeds in het derde jaar. De voor den handel belangrijkste

producten zijn de olie (klapperolie), de coprah en de kokosnootvezelstof.

Onder coprah verstaat men de gedroogde kernen der vruchten.

Men gebruikt geheel rijpe vruchten, die men 4 a 6 weken laat liggen

voor men ze breekt en bewerkt. De handel in dit product is in de

laatste jaren verbazend toegenomen. In Europa bereidt men er

de zoogenaamde kokoshoter uit, die door velen hoven margarine

verkozen wordt. Deze boter is ^vvit, reukeloos en bijna zonder smaak.

Zij smelt hij 26° C. en wordt bij 19°5 weer vast.

Ter bereiding van de klapper- of cocosolie raspt men hier te lande

de kern, kookt het verkregen moes met water in een ijzeren pot,

totdat de olie kan worden afgeschept. Gedurende het koken verwijdert

men de onzuiverheden door afschuiming. Op Ceylon bereidt men de

olie met behulp van hydraulische persen. Klapperolie wordt vrij

spoedig rans. Van Java werden in 1891 te Amsterdam aangevoerd

circa 34000 K.G. en van Borneo 223000 K.G.

Van de vezelstof der noten gaat jaarlijks een verbazende hoeveelheid

verloren. Toch is de aanvoer er van in Europa zeer groot.



408

De cultuur is vrij gemakkelijk. Men hangt gewoonlijk de noten,

waarvan men hoornen wil kweeken, in een boom en legt ze, indien

de eerste bladeren ontloken en ontplooid zijn, in den grond. Bemes-

ting met zout of asch is zeer geschikt. De oude blaren en de over-

blijfsels van de afstervende bloemscheeden moet men van de boomen

verwijderen. De aanplant in den Cultuurtuin dagteekent van Maart

1877. De planlwijdte bedraagt ongeveer 13 M.

t'Oflea arabic» Ij. (en variëteiten). (57, 65, 64, 67, 69,

70, 84, 85, 88, 89). {Koffie). Groeit in ’t wild in Abissinië en

in den Soedan.

In Arabië is ze nog niet gevonden, hetgeen zich misschien laat

verklaren door de moeielijkheid om in het binnenland door te dringen.

In ’t laatst van de 17 de eeuw op Java ingevoerd. In den Cultuurtuin

vindt men aanplantingen van verschillende variëteiten, zooals van

Angustifolia koffie (89).

Aden 9 (57, 63, 84).

Blue mountain 1) (70).

Deli 9 (70, 85).

Djamboe 9 (85, 67).

Laurina 9 (89).

Malang 9 (69).

Maragogipe 9 (57, 69, 88).

Mauritius 9 (57, 63, 88).

Menado 9 (57, 63, 84).

Veelzadige Menado 9 (57, 69, 85).

Mokka (groot) 9 (57, 64, 89).

» (klein) 9 (57, 64, 89).

Murta 9 (84).

Orange 9 (70).

Padang 9 (57, 63, 88).

Preanger 9 O CO

Tjikeumeuh 9 (57, 65, 88).
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Trinidad koffie (70).

Woengoe Kedoe » (57, 63, 64, 84).

Kort na de oprichting van den Cultuurtuin werd in 1876 een

terrein voor de koffiecultuur in gereedheid gebracht. Door het graven

van diepe greppels en door het maken van plantkuilen werd het stuk

grond, dat drassig was, geschikt gemaakt. De eene helft werd met

Albizzia moluccana beplant; de andere werd onbeschaduwd gelaten.

De zaden werden in Maart uitgezaaid ; de plantjes in Juni op kweek-

beddingen overgespeend en in December en Januari op 2.4 M. onder-

lingen afstand uitgeplant.

In November werden de boomen met stalmest bemest en in Juli

van bet volgende jaar begonnen de meeste te bloeien. De ervaring

leerde al spoedig, dat schaduw in deze streken voor de meeste soorten

onontbeerlijk is. Toppen bleek voor de boomen zeer voordeelig.

In 1884 vertoonden de oude koffietuinen duidelijke teekenen van

achteruitgang. Er werd daarom een nieuwe aangelegd, 2'/
2
bouw

(= 1.8 HA.) groot, waarin afwisselend Albizzia moluccana en Caesal-

pinea arborea geplant werden, met de bedoeling om later als de

laatsten voldoende schaduw geven,' de eersten te kappen. In Januari

1885 werden de jonge planten in den vollen grond gebracht,

die echter, vooral de kleinbladige soorten, van de bladziekte te

lijden hadden. In 1889 werd nog een nieuw terrein met koffie

beplant.

Het klimaat van Buitenzorg schijnt in ’t algemeen niet zeer geschikt

voor koffie; de Liberia uitgezonderd.

In 1849 werd reeds Mokkakoffie in ’sLands Plantentuin aangevoerd.

In 1867 noemde Teijsmann de volgende koffiesoorlen hier aanwezig.

1°. Coffea arabica L. Mokka koffie met groote vruchten.

2°. Coffea arabica L. Mokka koffie met kleine ronde vruchten.

3°. Coffea arabica L. Variëteit Aden.

4°. Coffea arabica L. » Angustifolia. Van deze soort is niet

bekend waar zij thuis behoort. In de Minahassa zijn indertijd

een paar planten ontdekt, gewonnen van zaden, die onder den

naam van Mokka koffie van de directie der cultures ontvangen

waren. In 1861 werden daarvan zaden in Buitenzorg ontvangen.
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5°. Coffea laurina D. C. van Siërra Leone evenals N°. 2 en 5 uit

Réunion gekregen.

6°. Coffea mauritiana Lam.

Deze werd in 1866 uit Mauritius, waar zij thuis behoort, ontvangen.

Een enkel woord over eenige van de bovengenoemde variëteiten.

Laurina koffie vormt ineen gedrongen struikjes. Het oordeel over

het product liep zeer uiteen.

Menado en Mauritius onderscheidden zich bij vele proefnemers door

krachtigen groei. In 1875 reeds verspreid.

De veelzadige Menado werd in 1875 door ’s Lands Plantentuin uit

Menado ontvangen. Er waren vruchten waarin 5—7 zaden. De

eigenschap om veelzadige vruchten voort te brengen schijnt ten deele

erfelijk. Aan de planten ziet men aan de internodiën, 5, 4 en 5 blaren.

Kleine Mokka levert product van uitstekende kwaliteit.

Mauritiana groeide bij enkele proefnemers goed, de boon was klein

maar gewild.

De Woengoe Kedoe en de Djamboe zijn variëteiten die op Java

ontstonden, verdienen echter geen aanbeveling.

De Maragogipe werd in 1881 Uit Rio Janeiro ontvangen. De

blaren zijn donkerder en breeder dan van de gewone koffie, de bloemen

grooler en de vrucht langer. De groole verwachtingen, die men er

van had, zijn echter niet verwezenlijkt.

De mooiste koffietuinen vindt men tegenwoordig op Oost-Java.

Vroeger bezat Midden-Java ook talrijke tuinen, waarvan vele als een

offer van de bladziekte gevallen zijn. Op West-Java staat de productie

per bouw bij die van Oost-Java gewoonlijk verre ten achter.

In de meeste koffietuinen van Oost-Java houdt men de booinen op

een hoogte van ongeveer 2 M. De plantwijdte bedraagt veelal 2.4

M.; soms is echter 2.4 X 5 nog niet voldoende. Men kweekt de

koffie uit zaad, dat op zaaibedden of overdekte kweekbedden op 8— 10

cM. afstand uitgezaaid wordt. Ter voorkoming of bestrijding van de

koffiebladziekte zal men wel doen de planten op de kweekbedden met

tabakswater te besproeien. Na één jaar ongeveer plant men uit; dit

hangt af van de hoogte van de perceelen. Als schaduwboom gebruikt

men in Oost-Java bijna uitsluitend dadap (Hypaphorus subumbrans).
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De hoogte waarop de koffie groeit is zeer verschillend, nauwkeurige

grenzen zijn niet te geven. De bereiding der gewone koffie kan op

tweederlei wijze plaats hebben.

1°. De vruchten worden een paar dagen op hoopen gelegd, totdat, door

de broeiing, de omhulsels bersten. Dan droogt men ze, stampt

of maalt de bekleedselen er af en sorteert de boonen.

2°. Bij de zoogenaamde West-Indische bereiding worden de vruchten

dadelijk na den pluk gepulpt en de versche koffie dan op een

hoop gegooid. Bij verschillende planters is de duur der broeiing

en gisting, die dan plaats heeft, verschillend. Door wasschen wordt

het aanhangende slijm enz. verwijderd, waarna de hoornen door

zonnewarmte of kunstmatig gedroogd worden. De hoornschil en

en het zilvervlies worden daarna weggenomen. De koffieboonen

bevatten ongeveer 1.3% caffeïne; ook in de blaren vond ik deze

stof en wel in jonge 1.6 in oude 1.1%.

De Inlanders, op Sumatra vooral, drinken dan ook wel een aftreksel

der blaren.

De koffie heeft van verschillende ziekten en plagen te lijden, waar-

van wel de ernstigste is, de zoogen. bladziekte, die veroorzaakt wordt

door een fungus, de Hemileia vastatrix, die op de onderzijde der

blaren woekert. D r
. Burck gaf voor eenige jaren uitvoerige ver-

handelingen uit over deze ziekte en over de middelen om haar te

bestrijden. Vele koffietuinen hebben ook te lijden van een luis, die

groote verwoestingen kan aanrichten. Ook de zoogenaamde djamoer

oepas doet dikwijls vele vruchten verloren gaan.

De grootste hoeveelheid koffie, die in normale jaren van Java uit-

gevoerd wordt, is afkomstig uit de Gouvernements tuinen.

CoiTea bengalensis, Roxb. (69). ( Bengaalsche koffie).

Van dezen kleinen heester vindt men in den Cultuurtuin een kleinen

aanplant. Met de andere koffiesoorten heeft deze gemeen dat zij vat-

baar is voor de koffiebladziekte. Het product er van schijnt geheel

waardeloos te zijn.
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CofTea liberioa. Ruil. (3, 9. 56, 62, 67, 84, 80).

(.Liberia koffie). Afkomstig uit Afrika, vermoedelijk uit Sierra-

Leone.

In 1873 werd aan de Regoering voorgesteld langs diplomatieken

weg zaden of planten van deze koffiesoort te verkrijgen en tevens

werden aan D 1'. Hooker in Kew zaden gevraagd.

In 1874 werden door ’s Lands Plantentuin van den Heer Maarschalk.

Nederlandsch Consul te Greenville (Liberia), zaden ontvangen, die echter

niet ontkiemden. In October 1875 ontving men, door de goede zorgen

van genoemden Consul, een goede hoeveelheid krachtige jonge planten.

De zaden waren uitgezaaid in met aarde gevulde kistjes en deze

kistjes werden in den Academieluin te Leiden in Wardsche kisten

overgeplaatst. Later werden ook planten ontvangen van Dr
. Hooker.

Daar het terrein van den Cultuurtuin niet voor ’t begin van 1876

beschikbaar was, moesten de planten te lang in potten gehouden

worden. In Februari 1876 werden 118 planten in den vollen grond

geplant, allen slaagden. In hel begin van 1877 vertoonden zich de

eerste bloemen. Men vreesde eerst, dal de productie van deze koffie-

soorl gering zou zijn, omdat zich in elke bladoksel slechts een enkele

bloem vertoonde. Die vrees bleek later ongegrond. In ’t begin waren

de boompjes op te geringen afstand en zonder schaduw geplant. Men

zorgde dus, bij wijze van proef, op de helft van het terrein voor

schaduw (van Albizzia) en plantte de boompjes op grooteren afstand

over (3X3 M.). Doordat de planten te lang in potten gehouden

waren, ontbraken onder aan den stam primaire takken. Men trachtte

dit gebrek door toppen te verhelpen. In dien lijd werden ook proeven

genomen met het stekken van uitspruitsels. Het duurde wel lang

voordat de stekken beworteld waren, maar allen slaagden. Het best

gelukt ’t met jonge kruidachtige stekken met korte geledingen. Op

Tjisaroewa en Tjibodas (1100 M.— 1400 M.) groeiden de planten slecht.

Door den Heer De Sturler werden proeven genomen op 270, 530,

680 en 930 M. Al de planten groeiden krachtig. In Juli 1877 had

hier de eerste groote hloei plaats en in Februari 1878 de tweede.

In 1877 kon men nog geen invloed van de schaduw bespeuren. Om-
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streeks dezen tijd werd ook door particulieren Liberia koffiezaad

ingevoerd. Geen enkele dier zaden schijnt echter ontkiemd te zijn.

Een Londensche firma bood plantjes te koop aan en wel tegen prijzen

verschillend van ƒ2.40—/ 6.80 per stuk, naar gelang van de hoeveelheid.

Planten uit Ceylon aangevoerd, werden, om de kans te vermijden

daardoor de hladziekte in te voeren, op raad van den loenmaligen

directeur van ’s Lands Plantentuin verbrand. De berichten, die men

omtrent deze koffiesoort uit Ceylon ontving, waren niet van eenige

overdrijving vrij te pleiten, tenzij men hij de opgaven het gewicht

van versche vruchten bedoelde. Men sprak van 48—72 picol per houw

!

In Mei 1878 begon de oogst van eenig belang en deze duurde

ongeveer het geheele jaar door. De vruchten afkomstig van bloemen

in Februari waren sneller gerijpt dan die van den bloei iu Juli,

omdat de omstandigheden — o. a. de volgorde der moessons —
gunstiger voor hen waren. De grootste productie van één boom was

890 vruchten of een half pond droge koffie. De in schaduw geplante

hoornen, hoewel ze minder product gaven, zagen er gezonder uit. In

1880 bleek het gedeelte, dat geen schaduw had, minder goed te staan.

De koffiebladziekte had toen ook eenige hoornen op onbeduidende wijze

aangetast. Sinds hebben de verschillende Liberia-koffietuinen zich goed

ontwikkeld en gaan nog steeds voort rijkelijk te produceeren. Verreweg

de meeste zaden zijn aan het Gouvernement en aan particulieren

verstrekt, terwijl nu en dan eenige bereide koffie op de jaarlijksche

producten-vendutie verkocht werd. Uit het aangevoerde ziet men het

groote aandeel, dat de Cultuurtuin aan de invoering en de verspreiding

van deze koffiesoort, die in vele vooral lage streken van den Archipel

zulke goede resultaten geeft en belooft, gehad heeft. Op hoogten

hoven 700 M. schijnt de productie minder te worden. De Liberia-

koffiezaden worden op kweekbedden, die men liefst in de richting van

Oost naar West aanlegt en door eene lichte bedekking tegen direct

zonlicht beschermt, uitgelegd onder een dun laagje aarde op onderlinge

afstanden van 25 cM. Totdat de zaden ontkiemd zijn begiete men

matig. Als de jonge plantjes zich vertoonen, hetgeen gewoonlijk na

8 weken plaats heeft, kan men sterker begieten. De grond moet dan

los en vrij van onkruid gehouden worden. De bedekking der kweek-
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bedden kan nu ook langzamerhand verminderd worden en wil men

uitplanten op een terrein, dat geen of weinig schaduw heeft, dan kan

men de bedekking ten slotte geheel wegnemen. In de tuinen zet

men de jonge boompjes in plantkuilen, gewoonlijk op een onderlingen

afstand van 4 M. Over de wenschelijkheid van snoeien en toppen

zijn de meeningen nog zeer verdeeld. Zeker zullen klimaat en grond

wel een verschil in behandeling toelalen of wenschelijk maken. Zeer

fraaie getopte exemplaren zag ik in Midden-Java. Waterloten moeten

natuurlijk verwijderd worden.

De opbrengst van 8-jarige hoornen stijgt in West-Java tot 11 picol

per bouw, d. i. 970 K. G. per H.A.

Het pulpen der vruchten, die veelal ongelijk van grootte zijn, biedt

nog wel eenige moeilijkheden aan. De versche gepulpte koffie laat

men, ter verwijdering van de suikerhoudende slijmlaag en ter verkrijging

van de door den handel gewenschte kleur, op hoopen liggen. De suiker

gaat dan gisten, onder koolzuur-ontwikkeling en alkoholvorming. De

duur der fermentatie is hij verschillende planters verschillend en wisselt

af van 2—4 dagen.

Nadat de gebroeide koffie behoorlijk gewasschen is wordt 'ze in de

zon of wel kunstmatig gedroogd en dan van de hoornschil ontdaan.

Sommige planters laten ze, nadat ze één dag in de zon gedroogd is,

nog wel gedurende een viertal dagen op hoopen liggen. Eerst daarna

wordt ze glashard gedroogd. De opbrengst aan bereide koffie is

8—10% van het gewicht der vruchten. Voor het caffeïnegehalte

van in den cultuurtuin geoogste Liberia-koffie, vond ik 1.5% (op droge

boonen berekend). De bladeren bevatten ook caffeine maar minder dan

die van de Coffea arabica. Ik vond in vrij jonge bladeren 0.6%, in de

oude was het verdwenen. De vruchtschil en de wortelbast bevat geen

calfeïne. In de geurige bloemen vond D r
. Greshoff een gekristal-

leerde stof als drager van den reuk.

Cola aciiniinata. Horst', et Beun. (45). (Cola). Vader-

land: West-Africa.

De aanplant in den Cultuurtuin dateert van het einde van 1886.
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De zaden van deze plant worden door de negers in groote hoeveel-

heden gekauwd en in den laatsten tijd heeft men allerlei cola praepa-

raten in den handel gebracht, die de meest verrassende uitwerkingen

zouden moeten hebben. Zonder eenigen twijfel zijn al die wonderlijke

verhalen omtrent de kola overdreven. De kolanoten toch bevatten onge-

veer 2% caffeïne, wellicht geringe sporen van theobromine, en bovendien

een glucoside, kolanine. De kolaboom begint in zijn 4 ,le of 5de jaar te

dragen en gaat er. naar beweerd wordt, mede voort lot in zijn 50s,e
.

Een enkele boom heet een opbrengst te kunnen geven van ruim 50 K.G.

’s jaars. Met deze berichten zal het waarschijnlijk wel evenzoo gesteld

zijn als met de overdreven verhalen over de kolanoten zelven. In

West-Indië plant men de hoornen op ruim 6 M. onderlingen afstand.

Men kweekt de kolaboomen gewoonlijk van zaad. Ook van stek

of marcottes gelukt het zeer goed; de ondervinding in den Cul-

tuurtuin heeft geleerd, dat de van marcottes verkregen planten

sterker zijn.

De hoornen hier hebben nog niet gebloeid, ze zijn nu 5 M. hoog

en hebben een omvang van 22 cM.

Corchoms capsularis, Ij. (11). (Goni, Jute).

Het vaderland van deze eenjarige plant is Voor-Indië. Op Java

komt zij verwilderd voor. In 1875 schreef D'. Scheffer, naar aan-

leiding eener vraag der Regeering, welke inlandsche plant de beste

vezelstof voor sommige doeleinden zou kunnen leveren, dat de Jute dit

waarschijnlijk zou zijn. Op het erf van den Astistent-Resident te

Buitenzorg werd een proef genomen, die zoowel qualitatief als quanti-

tatief goed slaagde. Men meende, dat de plant, omdat zij na 3 a5'/
2

maand geoogst kan worden, waarschijnlijk zeer geschikt zou zijn voor

tweede gewas. Een proef op Tjihodas (1500 M.) genomen in 1876

slaagde niet; de plant bleef klein en produceerde geen zaad. TeTjikeu-

meuh werd er een halve bouw mede beplant, om te zien of zij op de

sawahs wilde gedijen. De proef gaf, volgens Dr
. Scheffer, een bevre-

digend resultaat en de cultuur verdiende z. i. aanmoediging. In 1878
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werd een proef genomen, waarbij de opbrengst ongeveer 10 pikol

per bouw (625 K.G. per 0.72 H.A.) was.

In 1886 werd zaad ontvangen uit Calcuüa, dat goed ontkiemde.

De planten werden echter niet boog en bloeiden te snel. In 1887

bleek zaad, dat door tusschenkomst van den Nederlandschen Consul

te Calculta ontvangen was, te bestaan uit een mengsel van twee

soorten, n. 1. C. capsularis en C. olitorius. De eerste is voor de cultuur

hier het meest geschikt.

Een door een aanvrager van zaad in 1888 genomen proef leerde,

dat langdurige droogte in den oostmoesson de cultuur doet mislukken.

In dat jaar werd in den Cultuurtuin de volgende proef genomen.

Twee naast elkaar gelegen vakken, elk 1680 M 2
groot, werden met

jute beplant. Het eene werd elke week geregeld bevloeid; het andere

was van den regen afhankelijk. Het eerste gaf 92*/2 K.G. droog

product (2.20 M. lang); het andere slechts 63 1

/4
K.G. (1.75 M. lang).

Uit een en ander volgt dat Corchorus capsularis het beste gedijdt op

een vochtigen grond in een warm en vochtig klimaat. De grond

moet behoorlijk bewerkt worden. Men kan direct uitzaaien en heeft

dan ongeveer 10 K.G. zaad per H.A. noodig, of wel even alsdepadi,

eerst op kweekbedden en dan later de jonge plantjes overplanten,

niet dichter dan 20—25 cM. van elkaar. Na 5 maanden ongeveer

kan men de planten afsnijden, die men in bundels bij elkaar bindt

en onder water legt, totdat de vezel van zelf loslaat. Dan schudt en

slaat men de stengels in het water, waschl ze goed uit in zuiver

water en droogt ze. Men kan de jutebouw het geschikst met padi

afwisselen.

Voor eenige maanden heeft men, door inwerking van een mengsel

van salpeterzuur en zwavelzuur op jute, een zoogeu. nilrojute bereid,

dat bijna alle eigenschappen van schietkatoen vertoont.

Corchorus olitorius, C. (11). {Jute).

Deze plant wordt jaarlijks in den Cultuurtuin uitgezaaid. Voor de

cultuur en bereiding geldt het onder Corchorus capsularis gezegde.
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In Engelsch-ïndië gebruikt men ze o. a. als groente. De vezel is korter

dan die van de hierboven beschreven soort. In het klimaat van

Buitenzorg gedijt deze minder goed.

Cubeha oflicinalis, IKiq. (41, 79). (M. Kemoekoes-, S, Rinoe ;

staartpeper). Inheemsch in de bosschen van Java.

In 1858 zond ’sLands Plantentuin reeds plantjes naar Japan en in

1863 werden er hier beschikbaar gesteld. In 1884 ontving de Plan-

tentuin eene groote hoeveelheid bewortelde loten van cubebe, die in

1885 werden uitgeplant, in welk jaar ze reeds een hoogte bereikten

van 1 M. In 1886 bleek echter, dat de planten niet de echte cubebe

waren. Er werden nu 40 plantjes van de goede soort uitgeplant,

waarvan sommigen in hetzelfde jaar nog een hoogte van 80 cM. be-

reikten. Door het maken van afleggers, beter dan door stekken,

konden de planten vermenigvuldigd worden. In 1888 begonnen er

eenige te bloeien en vrucht te dragen. De planten maken hier

slanke stengels, die zich eerst later vertakken. Zij ontwikkelen zich

beter, indien men ze na een jaar van de steunsels los maakt en rondom

deze in den bodem legt, waarbij men zorg draagt er niet te veel aarde

op te leggen, daar zij anders licht rotten. Spoedig ontwikkelen zich

verschillende scheuten, die parallel aan de as van den steunboom en

niet er omheen, geleid worden. De ondervinding heeft geleerd, dat

de ranken hij het winden om jonge snelgroeiende steunbooraen, bij

het in dikte toenemen van den boom, na eenigen tijd afbreken. De

oogst der vruchten is tot nu toe vrij gering.

DeSoendaneezen onderscheiden 3 «variëteiten” van Cubebe, namelijk

:

Rinoe tjaroeloek, Rinoe katoentjar en Rinoe badak, die alle in den

Cultuurtuin aanwezig zijn.

De cultuur der staartpeper is in den laatslen tijd, dank zij de

weinig jaren geleden verbazende stijging der prijzen, uitgebreid ge-

worden. Maar door de liooge prijzen waren de vervalschingen, waaraan

het product heeft blootgestaan, talrijk. Ook in den handel met stekken

27
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is geknoeid door Inlanders, die slokken van een andere klimplant

voor cubehe verkochten.

Prachtexemplaren van cubebeplanlen vindt men o. a. op Pasir boengoer,

eene koffieonderneming van de Tjiasem- en Pamanoekanlanden.

Met bel vermenigvuldigen van slaarlpeper door marcottes zijn de

proeven in den Cultuurtuin nog niet gelukt. Wil men cubebe van

zaad kweeken, dan zaait men dit in potten, die onder een afdak staan

of op overdekte kweekbedden. Zoodra de plantjes uitgekomen zijn,

stelt men ze langzamerhand aan ’t dicht bloot. Bij bel uitplanten

zorge men voor niet te dichte schaduw.

De gcstaarte vruchtjes bevatten o. a. een aetherische olie, cubebine,

een* bars enz. In oude vruchten vindt men ook nog zoogenaamde

eubebekamfer.

C'yiioiiictra S|>ec. (42).

In December 1886 werden de boompjes van deze cynometra-soort,

die van zaden, welke men uil Trinidad ontving, gekweekt waren,

uitgeplant. Daar ze tol nu toe niet gebloeid hebben, was het deter-

mineeren der soort nog niet mogelijk. Evenmin is op te geven, welk

nul van de plant te trekken zal zijn. Ze groeien in de schaduw van

Albizzia moluccana en slaan op een omleidingen afstand van 4.5 M.

DryoVuilanops aromatic», C4acrnl. (12, 15, 16,

19). (Barosham /er). Groeit in de bosschen van Sumalra en

Borneo.

In 1845 of ’46 werden van Sumalra plantjes herwaarts gezonden,

die echter weldra bleken niet de echte kamfer te zijn. In 1848

drong Teijsmann daarom op nieuw aan op den invoer, en in 1855

werden uit Siboga en Padang eenige kisten met plantjes naar ’s Lands

Plantentuin gezonden. In den Cultuurtuin werd in Januari 1886 een

aanplant gemaakt van boompjes, die in den Plantentuin uil zaad gewonnen
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waren. Na 2 jaar hadden deze eene gemiddelde hoogte van 1.8 M.

In 1888 droeg de kamferhoom in den Plantenliiin zeer rijk vracht,

zoodat het mogelijk was den aanplant tot een halven houw (0.55 H.A.)

uit te breiden. De oudere hoornen groeiden goed door; de jongere

eischten, omdat de top dikwijls slecht doorgroeit en zij bovendien van

de witte mieren te lijden hebben, veel toezicht. In 1890 werden er

nog een 77tal bijgeplant. De plantwijdte bedraagt ruim 6 M. De

oudste (6jarige) best ontwikkelde hoornen hebben nu een hoogte van

ruim 5 M. hij een omvang van + 25 cM.

De Dryobalanops aromatica levert de, door de Chineezen zoo zeer

gezochte en duur betaalde, Baroskamfer, die uit borneol beslaat. Om
het product te winnen worden de hoornen geveld. De Balakker gaat

daartoe echter niet over, zonder een rooden of witten haan geofferd te

hebben aan een vrouwel ijken geest, dien zij »habaroewan” noemen.

Tijdens zij zich in het bosch ophouden zijn verschillende zaken ver-

boden en noemt men vele voorwerpen niet hij hun naam. maar bij

dien van den geest. Zij wachten totdat een vrouw hen in den droom

de richting wijst, waarin zij de hoornen, die kamfer bevatten, moeten

zoeken. Daar men zich echter in den hoorn vergissen kan, geven zij

er de voorkeur aan zich te overtuigen of er werkelijk kamfer aanwezig

is, door op verschillende plaatsen galen in den stam aan te brengen.

Vindt men kamfer, dan wordt de boom geveld, gespleten en uitgehold.

Nu eens vindt men holten in den stam met het product gevuld, dan

weer treft men de kamfer aan lusschen het hout en de bast en soms

verkrijgt men ze in zulke kleine stukjes, met hout vermengd, dat ze

door den Inlander niet te zuiveren is en zoo aan de markt gebracht

wordt. Al naardat de oogst goed is uitgevallen, wordt er aan den

geest geofferd, terwijl de wijze, waarop de hoorn gevallen is, den aard

van het offer bepaalt. De boom geeft niet door uiterlijke kenteekenen

aan of hij al dan niet kamfer bevat. Boomen van 12 jaar bevatten

reeds eenig product. In een G jarigen hoorn, die hier onlangs geveld

werd, kon geen kamfer gevonden worden. De opbrengst is zeer

verschillend. Sommige hoornen geven J

/2 kati, andere zelfs 15 kati

(9.5 Kg.)

Vroeger was Baros de voornaamste stapelplaats, vandaar de naam
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Baros-kamfer. In 1885 was de uilvoer uit die plaats 1038 K.G., in

1888, 525 K.G. De prijs bedroeg in 1889 f 100.— a f 120.

—

per kali (0.625 K.G).

De blaren onderwierp ik aan een distillatie met waterdamp; er

werden echter slechts sporen van een aetherische olie verkregen.

Klaeis guiiieensis, Ij. (90). (
Oliepalm ). Behoort thuis op

de kust van Guinea.

De Cultuurtuin bezit sinds Februari 1878 een geregelden aanplant,

waarin de hoornen op een onderlingen afstand van 6.5 M. staan,

terwijl zich in de nabijheid van het laboratorium een 16-tal hoornen

bevinden, die veel ouder zijn en wier stammen zelfs een hoogte van

15.5 M. bereikt hebben.

In Februari 1848 ontving ’sLands Plantentuin een tweetal planten

afkomstig uit Bourbon of Mauritius, en in Maart van hetzelfde jaar

nog twee uit den Amsterdamschen hortus. Deze vier planten schijnen

de moederplanten te zijn geweest van de, uit den Plantentuin te

Buitenzorg, verzonden zaden. In 1853 begonnen ze te bloeien. In

1858 waren de stammen reeds 1.5—2 M. hoog. Tusschen 1854—1858

zijn plantjes verstrekt en geplant op Tjiomas, Tjiogrek en de Pama-

noekan- en Tjiasemlanden ; na 1859 werd voortgegaan met de ver-

spreiding van dezen hoorn in Indië en o. a. werd onder leiding van

Teijsmann een aanplant in Banjoemas gemaakt. In 1871 werden

verscheidene honderden plantjes verstrekt. De bevolking scheen aan-

vankelijk wel met deze cultuurplant ingenomen, waarschijnlijk omdat

de cultuur gemakkelijk is en de boom spoedig vruchten geeft. 4-jarige

hoornen gaven op sommige plaatsen reeds vrucht. In den Cultuurtuin

echter droegen ze eerst in het 7de jaar. Zij hadden toen eene

hoogte van gemiddeld 5 M. bereikt. Van de 75 hoornen droegen er

slechts 64 vrucht. De opbrengst aan vet uit het vruchlvleesch be-

droeg 55 L. De bereiding van dit vet is zeer eenvoudig. Men

legt de rijpe trossen op een koele plaats gedurende 2 a 3 dagen en

klopt ze dan totdat de vruchten loslaten. Deze kookt men in stoom
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gaar, totdat de bast er afvalt. De bast en het vruchtvleesch worden

verzameld, weer in stoom gekookt en, gaar zijnde, tusschen twee met

sleenen bezwaarde planken geperst; de uitvloeiende olie vangt men

op. Beter is de volgende methode. Men kookt de vruchten in een

pan met water, toldat ze week zijn, stampt de verkregen massa,

kneedt die met de handen en ontdoet ze van pitten en schillen. Het

overblijvende wordt met water gekookt en de bij bekoeling boven-

drijvende olie voorzichtig afgeschept.

De olie uit de pitten wordt hier te lande niet bereid. Van de kust

van Guinea worden groote hoeveelheden pitten uitgevoerd, die in

Engeland en Hamburg gemalen en dan uitgeperst worden. Het olie-

gehalte varieert van 44—54%. De versche palmolie is donkergeel

of geelrood van kleur. De kernolie is wit, wanneer ze door extractie,

geel of grijs, wanneer ze door persing verkregen is. Van Java worden

geen van heiden uitgevoerd.

De cultuur heeft op de volgende wijze plaats. Voor het planten

maakt men het terrein schoon en ploegt het om. De zaden worden

op open kweekbeddingen, op 30 cM. van elkaar verwijderd, J

/2
— 1 cM.

diep geplant. Wanneer de jonge plantjes 3—4 blaren hebben, worden

ze met een goede aardkluit in vooraf gemaakte plantkuilen, op 9 M.

van elkander, uitgeplant. Als de boomen beginnen te dragen, moet

men den aanplant tegen honden en kraaien beschermen. Jonge tuinen

worden eens per maand schoongemaakt. Is de aanplant 2—3 jaar

oud, dan is eens in de 3 maanden voldoende. De jonge aanplant kan

men door rameh, djagoeng, katela pohon, of dergelijke planten be-

schaduwen.

IllcHaria Cardaiiioniuni, White. (8). (S. Kapol

sabrang). Groeit in Engelsch-Indië en op de kust van Ma-

labar.

Deze plant levert de beste cardamoms. Men kweekt ze van zaden

of van stukken van den wortelstok en plant ze op 2—4 M. onder -

lingen afstand uit. Ze verlangt een vruchtbaren grond en moet
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beschut worden tegen sterken wind en feilen zonneschijn. Na 2 jaar

gaat de plant bloeien en 5 maanden later zijn de vruchten rijp.

Gedurende 6 of 7 jaren blijven de planten produceeren. In Engelsch-

Indië is de opbrengst ongeveer 50 K. G. per H.A. Het Buitenzorgsche

klimaat schijnt voor deze en voor de andere cardamomsoorten niet

geschikt; de planten, die reeds in 1886 geplant zijn, droegen tot nu

toe geen vruchten. In December 1887 werd een uit Ceylon, onder

den naara van Cardamomum excelsior, ontvangen cardamomsoort uit-

geplant. Dc door deze plant geleverde cardamoms zouden van uitstekende

hoedanigheid zijn. Ook deze heeft hier nog niet gebloeid.

Eriodendi'oii tiiiIraHiuNuin, D.€. (78, 79, 55, 54, 49).

(J. Randoe; kapok). Inheemsch in Zuid-Amerika.

In den Cultuurtuin zijn op verschillende plaatsen aanplantingen van

kapokboomen, die o. a. als steunboom dienen voor peper, cubehe,

strophanlhus enz. De cultuur is zeer gemakkelijk zoowel van zaad als

van stek. De planten van stek zijn de zaadplanten wel vooruit, maar

groeien onregelmatiger. Soms hebben de hoornen te lijden van een

boomworm en tengevolge der wonden door deze dieren veroorzaakt,

laten ze gom uitvloeien, hetgeen op de ontwikkeling nadeelig werkt.

De rechtopgaande stam draagt horizontale lakken. In den oost-

moesson is de boom, die toch reeds weinig blaren draagt, bijna kaal.

Men heeft er in Indië veel partij van getrokken voor telegraafpalen.

In de vrij groole vruchten bevindt zich een wit zaadpluis, dat bekend is

onder den naam van kapok. Dc zaden bevatten ruim 18% van een

gele, heldere, opdrogende olie. De kapokboom stelt zich met allerlei

grond tevreden en groeit tot op een hoogte van 1800 M. hoven de zee.

In den laatslen tijd heeft men in de Preanger-llegenlschappQii grootere

aanplantingen gemaakt, die, naar ’t schijnt, niet zonder succes zijn.

De aanvoeren van kapok nemen in Holland van jaar lot jaar toe.
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Err(hro\rIoii lioliviaiiiim , ISrok. (8). (Coca). Af-

komstig uit Zuid-Amerika.

Deze cocaïne bevattende plant onderscheidt zich van Erythroxylon

Coca door het hezit van een karn op de middennerf der blaren. De

cultuur gaat op volkomen dezelfde wijze als hij Erythroxylon coca.

De donker groene blaren bevatten echter minder alcaloïde; in top-

blaren vond ik 0.55%. Bovendien geeft deze coca meer bloemen

en vruchten dan blad. Zoolang dus Erythroxylon Coca goede

prijzen blijft maken, is de cultuur van deze plant niet zoo sterk aan

te bevelen. De aanplant is daarom ook zeer beperkt. Voor korten

tijd zijn op verschillende plaatsen in den Cultuurtuin plantjes gezet

om den invloed van schaduw, grond enz. op de bladproductie van

deze coca te kunnen nagaan.

Erythroxylon Coca
,
Lam. var. spriiceamam,

Itrrli.. (61, 59, 82). (Coca). Vaderland: Zuid-Amerika.

Sedert 1878 bezit ’sLands Plantentuin deze plant, ontvangen van

de Belgische firma Herman Linden & C°. In April 1883 werden in

den Cultuurtuin eenige plantjes in den vollen grond gebracht op 4 M.

onderlingen afstand. Ze groeiden flink door en droegen al spoedig

vrucht. De blaren waren echter niet zoo talrijk als men wel zou

wenschen. In den oostmoesson van 1885 hadden de plantjes van de

droogte te lijden. In Oclober 1885 werd een nieuwe aanplant aan-

gelegd en in 1886 nog een van 4000 plantjes. De oudste hoornen

in den Cultuurtuin waren niet gesnoeid. Op 7 jarigen leeftijd hadden

ze eene hoogte van 3.20 M. Proeven om den invloed van bemesting

en beschaduwing na te gaan zijn nog in gang.

De cultuur van deze coca is vrij gemakkelijk. Op groote hoogte

boven de zee bijv. 1000 M. groeit ze, ook zonder schaduw, langzaam.

Daar het werkzame bestanddeel — de cocaïne — in de blaren

zetelt en wel vooral in de jonge topblaren, zooals D'. Greshoff aan-

toonde, moet men de plant geheel behandelen als de theestruik. De
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rijpe vrachtjes, na twee a drie dagen in den wind gedroogd te zijn,

zaait men uit op overdekte kweekbeddingen, op 8— 10 cM. onder-

lingen afstand, in aarde met zand gemengd, terwijl men zorg draagt den

grond slechts matig vochtig te houden. Na ongeveer 40 dagen

beginnen de jonge plantjes zich te vertoonen; zoodra dit het geval is,

neemt men de bedekking weg, daar zij zich anders te sterk verlengen

of wegrotten. Tijdens het begin der kieming moet men voorzorgs-

maatregelen nemen tegen rotten, muizen en insecten.

Na 5 maanden kan men de jonge plantjes in den vollen grond

overbrengen op 1,5—1,8 M. onderlingen afstand. Het voortdurend

verwijderen der topbladeren bevordert het uitbotten der knoppen in

de oksels der oudere bladeren, waardoor de productie van jong blad

aanzienlijk toeneemt en de plant langzamerhand grooteren omvang

verkrijgt. Bij het drogen door directe zonnewarmte gaat, naar men

beweert, het alcaloïdgehalte sterk achteruit. Het drogen en het ver-

pakken moet met zorg geschieden. Op enkele ondernemingen gebruikt

men voor de droging een zoogenaamde sirocco. Goed bereide coca

heeft een fraaie helder groene kleur en riekt aangenaam. Tegen-

woordig brengt men ze in fijn gewreven staat in den handel, hetzij

in met blik of theelood voorziene, dicht gesoldeerde, kisten of in met

caoutchouc gevoerde zakken. Naar ’t schijnt, is de prijs van het

gehalte aan alcaloïde afhankelijk. De cultuur heeft op sommige onder-

nemingen op West-Java, waar het klimaat voor deze plant bizonder

gunstig is, een hooge vlucht genomen.

In 1888 werd van den aanplant in den Cultuurtuin (3500 M 2 groot)

viermaal geplukt; de gezamenlijke oogst bedroeg 162 Kg. aan droge

bladeren.

De vruchten en zaden bevatten slechts geringe hoeveelheden alcaloïden.

Oude blaren ongeveer 1%, jonge blaren meer dan 2%. De Java-coca

bevat weinig cocaïne, maar veel cinnamylcocaïne en niet kristalliseer-

bare cinnamylverbindingen, waaruit men echter cocaïne bereiden kan.
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Eucalyptus all»a
, Reinw. (74). Vaderland: Timor.

Van de vele Ecalyptus-soorten, waarmede indertijd onder D r
. Scueffer

in ’s Lands Plantentuin proeven genomen zijn, is deze, door Teijsmann

in 1873 van Timor aangebrachte soort, voor de lage landen het meest

geschikt gebleken. De aanplant in den Cultuurtuin dateert van 1877.

De hoornen zijn gekweekt van zaden, die vrij goed opkwamen. De

cultuur der jonge planten is gemakkelijk en de groei is zeer snel.

Een in 1874 bij het Gymnasium Willem lil geplante boom had in

1877 reeds eene hoogte van ongeveer 15 M. De hoornen in den

Cultuurtuin waren in 1886 20 M. hoog. Op het eind van 1878

waren ze reeds begonnen te bloeien. In Tandjong-Priok zijn in

1883 boompjes geplant, die in 1888 reeds tot zware hoornen opge-

groeid waren, ze moeten echter tegen den wind beschut staan.

Het uitzaaien behoort te geschieden op met atap overdekte zaai-

beddingen. De zaden mogen niet met aarde overdekt worden; be-

strooien met asch is aan le hevelen ;
flinke dagelijksche hegieling noodig.

Als de planten 5 cM. hoog zijn kan de bedekking langzamerhand

worden weggenomen. Hebben ze eene hoogte van 10 cM. bereikt

dan worden ze overgespeend op overdekte kweekbeddingen op onder-

lingen afstand van 1.5 dM.

Na 8—10 dagen neemt men de bedekking geleidelijk weg. Als

de planten 15 cM. hoog zijn, plant men ze uit in vooraf gemaakte

kuilen. In den Culuurtuin bedraagt de onderlinge afstand der hoornen

3.7 M.

De blaren bevatten, zooals ik vond, + 0.1% van eene aetherische

olie, die, naar een voorloopig onderzoek leerde, vrij wat van een

terpeen bevatten. De overgedistilleerde waterige vloeistof riekt naar

valeraldehyde.

Kort geleden ontving de Cultuurtuin uit Timor Dehli eenige zaden

van een Eucalyptus alba, die in sommige opzichten van de hier geplante

heet af te wijken. Er zal een kleine aanplant van aangelegd worden.
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Eucalyptus pilularis. Sm. (82). Vaderland: Australië.

Van deze Eucalyptussoort, waarvan vroeger een groote aanplant

in den Cultuurtuin stond, die in 1876 was aangelegd, zijn nog

slechts een 7-tal exemplaren overgebleven, die men in den Cocatuin

aantrelt. In het begin groeiden de hoornen goed, maar later hadden

ze veel te lijden van een kleinen kever. Vele exemplaren stierven

tengevolge van insecten, die den hoorn ringden in de nabijheid van

den wortel. In Kedoe kreeg men hetere resultaten en ook volgens

van elders verkregen berichten, zou deze soort voor het koele berg-

klimaat geschikt zijn. Men behandelt den boom even als Eucalyptus alba.

Eucalyptus rolmstu. §in, (65). Vaderland: Australië.

9
In 1889 werd een aanplant hiervan aangelegd. De resultaten waren

echter ongunstig. Hel grootste deel der hoornen is als een offer der

witte mieren gevallen. De weinigen, die in ’l leven bleven, groeiden

goed door, maar zullen vermoedelijk den strijd legen die vijanden

niet kunnen volhouden. Voor de cultuurwijze geldt het bij Eucalyptus

alba gezegde.

Euchlacna (Kcaua) liixuriaiis, Hup. (11). (
Tèosinlè).

Dit voedergras, afkomstig uit Guatemala, werd in 1878 ontvangen

en in den Cultuurtuin uitgezaaid. Het gelijkt eenigermale op maïs

en wordt dikwijls ruim 5 M hoog. Afhankelijk van de vruchtbaarheid

van den grond, zaait men op 0.6 X 1 M. of op 1 X 1 M. telkens

5 zaden per gat, die na 10 dagen ongeveer opkomen. Goede bewerking

en bemesting zijn natuurlijk voordeelig. Op behoorlijk te irrigeeren

grond of in hooger gelegen plaatsen kan men twee- of meermalen

snijden. Even voordat de bloemen uitkomen snijde men, daar de

plant dan hel meeste voedsel bevat. Na het snijden wordt de grond

gewied, een weinig omgewerkt en heinest. Een deel der planten
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houdt men voor zaadwinning. De groeitijd varieert van 150—170

dagen. Men kan dus iii één jaar 2 maal zaden oogsten. Dit voeder-

gewas groeit zoowel in de lagere streken als op een hoogte van

1100 M. Paarden en vee eten het gaarne.

Langdurige felle hitte is voor de plant ongunstig.

Fiiisideroxyloii Xtvu^eri. Teijsiu. el ISimi. (50).

(
Ijzerhout). Vaderland: Borneo, Banka, Sumatra.

Van dezen hoorn, die een uitermate hard en duurzaam hout oplever I,

heeft de Cultuurtuin sinds Maart 1886 een aanplant, waarin de hoornen,

die nu bij een hoogte van 5 5 M. een omvang van 0.19 M. hebben,

op een ouderlingen afstand van 5.5 M. slaan.

De planten zijn van zaad gewonnen. Het zaad heeft een harde

schaal, die met een knapp'end geluid openspringt als men het in de

zon legt. Men moet hel dan dadelijk planten.

Van dit ijzerhout zijn de naambordjes, die men hij de verschillende

aanplantingen vindt, vervaardigd. Het biedt jarenlang weerstand

aan het klimaat en wordt ook niet door de wille mieren aangetast.

Ficus gloHicrata, Itoxl». (46). Groeit in Eng.-Indië, Assam,

Burina.

In den laatsten lijd is deze hoorn als schaduwboom aanbevolen in

Britseh-Indië en op Ceylon. Ook op Java o. a. op Ajer-dingin is •dj

geplant. De Cultuurtuin ontving onlangs van den Heer Assistent-

Besident Ter Meulen, belast met de inspectie van de koffiecultuur,

eenigc nog zeer jeugdige plantjes en zaden ten geschenke. De plantjes

die 1 —2 M. hoog waren, werden onmiddelijk in potten overgeplant,

waarin zij uitstekend doorgroeiden. De zaden werden gedeeltelijk op,

gedeeltelijk onder een dun laagje aarde uilgezaaid. Van de laatslen zijn

een grooter aantal opgekoraen dan van de eersten. De boom geeft een

melksap, dat caoutchouc heet te bevatten en in gebruik is als vogellijm,
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hetgeen niet zou pleiten voor de goede kwaliteit van dat caoutchouc.

Aan de blaren, den hast en de vruchten worden door de inboorlingen

geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven o. a. geeft men den

bast aan vee, dat door de veepest is aangetast. De vruchten worden

gegeten, maar schijnen niet bijzonder in smaak uit te munten. Het

hout wordt weinig geprezen.

Fourcvoya gigantea. Feilt. (4). (
Mauritiushennep).

Afkomstig uit tropisch Amerika.

De groole zwaardvormige blaren, die lichtgroen van kleur en aan

de randen van stekels voorzien zijn, leveren eene zeer sterke vezelstof

van ongeveer 1 M. lengte, die zeer goed staat aangeschreven en onder

den naam van Mauritiushennep voor kabels en touwwerk gebruikt

wordt. De blaren worden op Mauritius met een soort van schrapper

behandeld, en de verkregen vezels waschl men eerst met warm en

dan met koud water, waarna men ze droogt. De gedroogde vezel

wordt dan ten slotte machinaal van alle onreinheden gezuiverd. De

cultuur van deze plant verdient ook op Java wel de aandacht, omdat

de Fourcroya gigantea of groene aloë zoo gemakkelijk groeit en zulke

geringe eischen aan den bodem stelt. Meu vermenigvuldigt de Four-

croya door «bulbilles”, die men later op een onderlingen afstand van

5.8 M. uitplant. Op Riouw bevond zich voor enkele jaren een aanplant,

die echter door verandering van eigenaar, opgeruimd werd. Op de

Tjiasem- en Pamanoekanlanden wordt een proef genomen. Ongeveer

10 bouw droge gronden, die eerst driemaal beploegd werden, zijner

mede beplant. De plantwijdte is 3.75 X 4.65 M. Tusschen de

planten is Arachis hypogaea gezaaid.

((alactotleudroii utile, H. B. 14.. (19). (Koeboom). In-

heemsch in Venezuela en Guiana.

In October 1884 ontving ’sLands Plantentuin 2400 zaden van
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dezen boom uit Caracas. Ze werden in potjes uitgezaaid. Ultimo

December waren reeds 60 zaden ontkiemd en liet liet zich aanzien,

dat nog velen zouden ontkiemen. In December van 1885 konden

256 exemplaren in den vollen grond, op onderlingen afstand van 6 M.,

geplant worden, voorzichtigheidshalve onder schaduw. De plantjes

groeiden slecht, waarschijnlijk omdat het Buitenzorgsche klimaat er niet

voor geschikt is. Op ’t oogenblik zijn er nog slechts eenige weinige

exemplaren over.

Aan het melksap, dat men uit dezen boom verkrijgt, heeft men wel

geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven. Het schijnt echter, dat

men in het vaderland van den boom het sap voor geen enkel doeleinde

gebruikt.

Volgens Boussignault zou de melk van den koehoorn bestaan uit

:

58% water, 1.7% alhumine, 35.2% vet, 2.8% suiker en 0.5%

ascli.

C-lycine soja. S. et Wi. (M. Katjang kadele", S. Katjang djepoen;

sojaboon). Vermoedelijk inheemsch in Cochin-China, Japan en

op Java.

Van oudsher gecultiveerd in China en Japan. Voor een twintigtal

jaren heeft men ook proeven genomen om ze in ’t groot te cultiveeren

in Frankrijk en Oostenrijk. Die cultuur heeft echter niet den omvang

aangenomen, dien men er van verwachtte. De sojaboon is zeer rijk

aan voedende bestanddeelen, met uitzondering van zetmeel, waarvan

zij, vooral in warme klimaten, slechts sporen bevat. Bovendien vindt

men er een enzym in, dat in slaat is zetmeel in oplosbare verbindingen

om te zetten. In den Cultuurtuin worden jaarlijks, telkens op ander

terrein twee variëteiten uitgezaaid, de gele en de zwarte. Men zaait

de sojaboon op rijen, die 45 cM. van elkaar verwijderd zijn. De

zaden legt men op een onderlingen afstand van 30 cM.

De aanplant van sojaboon is onlangs ook aanbevolen om te dienen

als groene bemesting waartoe de plant, als behoorende tot de familie

der Papilionaceae, zich wel zal leenen. Men heeft van de sojaboon
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een soort van brood gemaakt ten gebruike van lijders aan suikerziekte.

In China en Japan worden er tal van gerechten van gemaakt o. a.

de bekende soja-saus, die ook bier te lande bereid wordt.

r«kliisiottmn Ij. (en var.). (8). (J. M. Kapas;

katoen). Vaderland : Amerika.

In den Cultuurtuin is een kleine aanplant van katoen, waarin men

Nieuw-Orleans-, Nynce- en Uplandkatoen aantreft en die in 1886 is

aangelegd. Het klimaat van Buitenzorg is voor hare ontwikkeling

niet zeer geschikt, daar zij een warm en droog klimaat verlangt, üe

toenemende invoer van lijnwaden en garens is oorzaak, dat de katoen-

teelt steeds meer en meer op den achtergrond treedt bij den Inlander

en vooral in de laatste jarcn zeer is achteruit gegaan. Van de een-

jarige katoensoorten, die in Indië groeien (Goss. indicum, religiosum

en barbadense) vindt men talrijke variëteiten. Tot de overblijvende of

beeslerachlige belmoren Goss. vitifolium en Goss. micranthum.

Men kan katoen als tweede gewas op sawab’s kweeken, waarbij

bet aanbeveling verdient, den grond Ier dege om te werken. Beier

nog is bet, gebruik Ie maken van vruchtbare tegalgronden omdat men

den tijd van uitzaaien enz. beter in zijn macht beeft. De grond wordt

goed geploegd. Men legt 3—5 zaden in één plantgal op korten afstand

van elkaar en neemt de planlwijdle bijv. 0.6 X 0-75 M. bij de

variëteiten van Goss. indicum en 1.5 M. bij die van Goss. relig. en

barbadense. Men moet bij de planlwijdte rekening houden mei de

vruchtbaarheid van den grond. De vrucht, waarin de katoenvezel

vervat is, rijpt na ongeveer 4 maanden en wordt bij droog weer

geoogst.

Overjarige kaloensoorlen kunnen volgens Teusmann 20—25 jaar

produceeren. Hij vond ze op Java en Sumatra lot op 1200 M. Ze

zouden echter evenmin als de eenjarige in een vochtig klimaat goed

gedijen. Toen in 1858 Teusmann den titulairen rang van Inspecteur-

honorair der cultures kreeg, werd bij tevens speciaal belast met bet

toezicht op de katoen-culluur op Java en de Buitenbezittingen.
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Teijsmann publiceerJe in 1839 eene bandleiding (’) voor de katoen-

cultuur in den Oost-Iiidischen Archipel, waarin zeer belangrijke gegevens

voorkomen.

In 1849 werd bier een monster geoogst van dacca-kaloen, welke

plant, niettegenstaande liet voor katoen ongunstig klimaat, zeer weel-

derig was opgeschoten.

In 1873 kwam de Plantentuin weer in ’t bezit van goede kaloen-

soorlen. Berichten, die omtrent verstrekte katoenzaden inkwamen,

luidden in ’t algemeen niet gunstig; gewoonlijk mislukte de oogst

door regens.

Hacmatoxylon Canipccliianum. L. (48). (
Campèche

-

hout). Behoort thuis in Midden-Amerika.

De aanplant in den Cultuurtuin werd in December 1886 aangelegd.

Reeds 30 jaar geleden schijnt de plant op Java ingevoerd te zijn. In

1837 werden uit Buitenzorg zaden naar Banjoemas, Kedoe, Bagelen

en de Preanger-Regentschappen gezonden. In 1839 nam men proe-

ven met een aanplant in Banten (afdeeling Pandeglang). In 1863

werden weder zaden beschikbaar gesteld. Het kernhout van dezen

boom, dat hard, dicht en zwaar is en een aangenamen reuk heeft, is

fraai rood gekleurd. Deze kleur wordt sterker, naarmate het hout

ouder wordt. Men gebruikt het in groote hoeveelheden in de ververijen,

vooral om zwart te verven, en neemt daartoe tegenwoordig veelal een,

uit het hout bereid, extract. De cultuur is vrij gemakkelijk. De

zaden worden op overdekte kweekbeddingen of in potten uügezaaid.

De planten kan men als ze 30—40 cM. hoog zijn uilplanten. Hier

slaan ze op een onderlingen afstand van ongeveer 5 M. De groei is

hier niet voordeelig; van de nu 3jarige hoornen zijn de be'l ontwik-

kelde 5 M. hoog en hebben een omvang van 0.24—0.52 M.

C) Deze handleiding is in ’s Lands Depót van Leermiddelen te Weltevreden a f 1.— ver-

krijgbaar.
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liedvsa i*«iiii. S|km*. (58). Inheemsch in Zuid-Araerika.

In 1884 werd van deze plant een aantal zaden uit Rio Janeiro

ontvangen met vermelding, dat zij een uitmuntend voedergewas leveren.

De plantjes ontwikkelden zich goed en telken jare is een geringe

hoeveelheid aangeplant, hoewel het gebleken is, dat van het vee

slechts schapen en geiten de blaren gaarne eten.

Hevea hrasiliensiS; Aluell. Ai (61,76). (
Pararubber).

Vaderland Brazilië.

In 1876 zijn in den Cultuurtuin van dezen hoorn 2 exemplaren

geplant, die in 1882 eene hoogte van ruim 11 M. hadden en begonnen

te bloeien. In Februari 1885 werden 6 zaden geoogst, waarvan slechts

één ontkiemde, en een zwak plantje gaf, dat stierf. Door tusschen-

komst van den Nederlandschen Consul-Generaal te Penang, werden 55

zaden ontvangen, die 35 planten gaven, welke op ± 6 M. onderlingen

afstand werden uilgeplant. Deze hoornen groeiden zeer goed, bereikten

in 1884 reeds een hoogte van 4 M.. bij een diameter van 8 cM. De

jonge hoornen moeten gesteund worden: toppen is wenschelijk. In

Buitenzorg bloeit de hoorn in Augustus, nadat de blaren vernieuwd

zijn. De zaden worden rijp in Februari. De vruchten springen met

kracht open en de zaden worden op grooten afstand weggeslingerd.

Vermenigvuldiging door stekken of tjangkokkans gaf geen resultaat.

De caoutchouc, die deze hoorn levert, is van zeer goede qualiteil ; de

opbrengst is echter gering.

De hoeveelheid door eenige, in 1891 afgetapte, 8jarige hoornen ge-

leverd, wisselde af van 42— 160 gr.

De cultuur is niet moeielijk. De zaden zaait men in overdekte

kweekbeddingen uit. Na een paar weken ontkiemen ze; de jonge

plantjes stelt men dan langzamerhand aan het volle licht bloot, daar

zij anders te spichtig worden en plant ze in behoorlijk gereed ge-

maakte plantkuilen uit. De planlwijdle bedraagt hier 5.7 M. maar

kan, daar de hoornen geen groote kroon maken, veilig kleiner genomen
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worden. De oudste (löjarige) hoornen hebben een hoogte van 20 M.

bij een omvang van 0.8 5 M. De 9jarige hoornen zijn ruim 16 M.

hoog, hun omvang is + 0.8 IV! . Op een hoogte van 600 M. groeit

de Hevea uiterst langzaam, zooals uit de waarnemingen van D r
. Burck

in den proefaanplant te Tjipetir gebleken is.

In de zaden van Hevea hrasiliensis, alsmede in de blaren, vond ik

aceton en blauwzuur.

Van eene andere Hevea-soort, namelijk Hevea spruceana zijn in 1891,

langs een pad naast den groentetuin, eenige exemplaren geplant, af-

komstig uit den holanischen tuin te Kew, die zeer goed groeien. De

boompjes zijn echter nog te jong om over de wenschelijkheid van

uitbreiding van den aanplant een oordeel te kunnen vellen.

Heliantliiis animus, Ii.
(
Zonnebloem).

Voor 1870 werden zaden van deze plant verstrekt, om den gezond-

heidstoestand op de kustplaatsen te verbeteren. De berichten die

inkwamen waren echter niet gunstig. In 1871 werden zeer vele

zaden aan den Chef van den Geneeskundigen dienst gezonden. In 1872

meende D r
. Scheffer, dat indien geen speciale personen met het opzicht

over de proeven belast werden, daarvan voorloopig geen gunstig

resultaat te wachten was. In 1874 werd zaad naar Atjeh gestuurd om

te beproeven de »miasmata” te doen verminderen. De proef in Atjeh

mislukte. Te Tjilatjap slaagde de eerste aanplant, maar bracht echter

geen vruchtbaar zaad voort. In Deli en te Medan werd goed zaad

gewonnen. Later was men ook in Aljeh gelukkiger, maar de proef

bad op te kleine schaal plaats om eenigen invloed te kunnen uitoefenen.

In April 1877 werd in den Cultuurtuin een stuk grond, groot

1

ll25 bouw, met zonnebloemen beplant. De opbrengst was 23 pond

zaad, hetgeen zou overeenkomen met 25 pikol per bouw. In 1878

was de oogst echter slechts 11 pikol. De in Europa gekweekte zaden

leveren 15% van een zeer goede olie (‘), die bleekgeel, reukeloos en

(*) Volgens eene analyse van Dr. Gresuoff bevatten hier gekweekte zaden 48.5%. In

geschilde Russische zaden vond men in Europa 34'/,%.

28
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tamelijk opdrogend is, en o. a. in Rusland bij de bereiding van spijzen

en ook bij de zeepfabricage gebruikt wordt.

De cultuur is zeer gemakkelijk; de zaden worden, op 1.2 M. van

elkaar verwijderd, uitgelegd op een van te voren goed bewerkt en

bemest terrein. Na ongeveer 4 maanden kan men oogsten. Zonne-

bloemen worden bier telken jare op ander terrein gezaaid.

Klypnpliorus siilmiiilirans, Hs§kl. (75). 01. Didap

minjak, J. Üatln/) scre/i). Komt voor op Java.

Deze boom wordt zeer veel gebruikt als scbaduwboom in koffie-

tuinen. In den Cultuurtuin vindt men hem weinig talrijk, o. a. in den

tuin voor pbarmaeeutiscbe planten en als sleunboom bij de vanille.

Men vermenigvuldigt de dadap door stekken en door zaden. Gebruikt

men zaden, die op overdekte kweekbeddingen worden uitgezaaid, dan

krijgt men planten met doornen aan den stam, welke aan van stek

gekweekte boomen, niet voorkomen. De stekken snijdt men van

krachtige boomen, ter lengte van 0,9— 1,2 M. en ter dikte van

5— 7,5 c.M. en steekt ze ter diepte van 30—45 cM. schuins in den

grond, waarbij bet snijvlak tegenovergesteld gekeerd moet zijn aan de

streek van waar het ’t sterkst waait.

Het topeinde wordt met een sterk blad omwonden ten einde uil-

droging te voorkomen.

Op Midden Java gebruikt men ook de zoogenaamde dadap Solo. In

den laalsten tijd beeft de dadap in Oost-Java ernstig van een ziekte

te lijden, zoodat men in vele koffietuinen zijn toevlucht lot andere

schaduwboomen gaat nemen.

In de zaden vond Dr
. Greshoff een giftig alkaloïde.
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Intli&'ofei'a «uil. I>.

(7, 59). (M. Taroem; indigo).Indigo(‘era leptoslacli.ra. 1M.
IndigoCrra (inrioria, L.

De laatste zeer waarschijnlijk van Aziaüsclien oorsprong,

eerste vermoedelijk uit Amerika.

De

De Indigofera anil wordt reeds sedert lange tijden op Java geculti-

veerd. In 1847 werd in ’sLands Plantentuin zaad van Indigofera

coerulea (?; een «soort”, die in Bengalen voor het hesle gold, aange-

voerd. In 1848 deelde Tei.jsma.nn mede, dat hier geoogste zaden be-

schikbaar waren en tevens gaf hij een korte handleiding voor het

uitzaaien. Van Indigofera tincloria werd in 18G5 zaad verspreid.

De indigo wordt op Java door stekken, maar veel meer nog door

zaad voortgeplant. De taroem kembang, die door stekken voort-

geplant wordt, heet af te stammen van Indigofera anil; van zaad

wordt de Natal indigo (Indigofera leptoslachya D. C). en de thans

meest aangeplante Guatemala indigo (Indigofera disperma?) en de

Indigofera tinctoria (tjantik) geteeld.

Op niet irrigeerhare gronden plant men hij voorkeur slek-indigo.

Stekken van ongeveer 1.8 dM. lengte hij een dikte van 5 mM. worden,

nadat de velden eenige malen beploegd en van goten voorzien zijn,

ter diepte van ± 5 cM., op afstanden van 48 a 60 cM., bij

30 cM. in de rij, geplant. Gewoonlijk plaatst men een 5-tal stekken hij

elkaar. Zoodra de stekken 15 cM. uitgescholen zijn, wordt het wieden

en bewerken van den grond noodzakelijk; 4 maanden daarna ongeveer,

kan met het oogsten een aanvang gemaakt worden. Bij het teelen

van indigo uil zaad, ploegt men de gronden eerst zoo droog en diep

mogelijk en mest ze met half vergane «titen” (‘) (minstens 20 M 3

per houw). Als alles cens geploegd is, zaait men uit op beddingen, die

goed heinest zijn en waartusschen men ruime goten 'en paden gemaakt

heeft, die een [lengte van 3.6 M. bij een breedte van 1 ,2—0,95 M.

hebben. Per houw zijn 5 zulke beddingen gewoonlijk voldoende, of-

schoon men goed zal doen er meer te nemen, waarop men dan met

(

l

)
Titen noemt men hetgeen terugblijft, nadat de kleurstof uit de plant getrokken is.
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behoorlijke tusschenpoozen uitzaait. Men zaait niet te dicht uit en

bedekt de zaden met een dunne laag aarde. Sommige planters bedekken

de beddingen met stroo enz., anderen keuren dit sterk af. De kweek-

bedden worden dagelijks voorzichtig begoten. Indien de plantjes groot

genoeg zijn (liefst ± 7,5 cM.) om ze over te planten, zet men, een

dag voor men er toe overgaat, de gronden onder water. De plant-

wijdte neemt men niet dichter dan 60 bij 50 cM. Op zwaar bemeste

of vruchtbare gronden 60 cM. x 57 cM. Zoo noodig zorge men voor

besproeiing. Is de aanplant 1— 1,20 M. hoog, dan kan men snijden.

Bij het snijden laat men aan elke plant één loot slaan (lantjoran), die

later, als de afgesneden planten ongeveer 15 cM. uitgeloopen zijn, even-

eens geoogst worden. Men kan onder gunstige omstandigheden lot

4 maal toe snijden. De planten snijdt men gewoonlijk vóór zonsop-

gang, zoodat ze vroeg in den morgen aan de fabriek kunnen zijn.

In een indigofabriek vindt men gewoonlijk 5 rijen van gecementeerde

bakken. In de — ten onrechte zoogenoemde — fermenleerbakken,

wier inhoud in verschillende fabrieken zeer verschilt (van 20— 75 M 3

)

worden nu de verseb afgesneden planten in bun geheel onder water,

gebracht en er gedurende ± 7 uren mede in aanraking gelaten.

Merkwaardiger wijze wordt in dien betrekkelijk korten tijd de

kleurstof leverende stof grootendeels uit de plant getrokken. Men ziet

gedurende bet uittrekken eenige weinige gasbellen aan de oppervlakte

komen, vermoedelijk lucht, die tusschen de blaren was blijven hangen.

Ik nam in het laboratorium een proef in een daartoe geschikt apparaat

en kon geen gasonlwikkeling conslateeren. Men ziel nu en dan gas-

bellen opstijgen, bet volumen van gas en vloeistof veranderde echter niet.

Wel treedt gasontwikkeling op als men de blaren langer, bijv. een dag, in

het water laat. Het ontwikkelde gas bestaal dan voor ’t grootste gedeelte

uit koolzuurgas en uit waterstof. De in de uiltrekhakken verkregen

vloeistof, die een gele tint beeft, laat men loopen in zoogenaamde

klopbakken, waarin de vloeistof, door middel van schoepen of door

van gaatjes voorziene bakjes, die aan een wiel ronddraaien, met de

lucht in aanraking gebracht wordt. De vloeistof neemt dan een groene

kleur aan en begint na eenigen tijd indigo af te scheiden ; om te zien

of men lang genoeg geklopt heeft, voegt men bij een weinig van de
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gefiltreerde vloeistof eenige droppels ammoniak en schudt er lucht

onder. Er mag dan geen vorming van indigo meer plaats hebben.

In sommige fabrieken brengt men in een kom met klopvloeistof een

weinig speeksel en roert om. Aan de wijze van bezinken der kleurstof

en aan de kleur der bovenstaande vloeistof is dan te zien of het

kloppen lang genoeg geduurd beeft. In vele fabrieken laat men bij

de vloeistof, die in de klopbakken loopt, 25 liters ammoniak-oplossing

per 75 M 3 vloeistof loopen. Nadat het kloppen geëindigd is, laat men

de massa gedurende een paar uur bezinken, de bovenstaande vloeistof

(lohor), die een roode kleur beeft, wegvloeien, en het bezinksel opeen,

in een raam gespannen, doek loopen. De verkregen drab wordt dan

met 6 dl. water op 95° verwarmd en de brij op nieuw op een doek

gebracht. Het bezinksel blijft op dien doek lot het koud is, wordt

vervolgens geperst, tot koeken gesneden en ten slotte door zonne-

warmte of kunstmatig gedroogd.

De beste resultaten worden verkregen met indigo uit zaad, dat

éénmaal op Java gekweekt is. De indigo bevat een glucoside dat

indicaan genoemd is en onder den invloed der lucht — gemakkelijk

vooral indien er alkaliën in de vloeistof zijn, — indigo en een suiker

geeft. Indigo bestaat in hoofdzaak uit indigotine; bovendien bevat zij

indigorood, indigobruin, hars, lijmstof, enz.

Isopiei’a borneensis ,
Scheff. (36). {Terendak). Komt

op moerassige terreinen op Borneo en Banka voor.

Van dezen boom, die langen tijd in den Plantentuin aanwezig was,

werden in 1879 eenige zaden in den Cultuurtuin uitgeplant. Op

6 jarigen leeftijd droegen de boompjes reeds eenige vruchten. In

December 1886 werd een grootere aanplant aangelegd, die goed slaagde

onder schaduw van Albizzia’s. Hoewel in zijn vaderland in moerassen

groeiend
,
gedijdt hij blijkbaar op hoogere terreinen ook goed. Hel hout

is zeer gezocht en specifiek zwaarder dan water. De zaden, ter

grootte van een knikker, bevatten een vet van uitmuntende hoedanig-

heid — tengkawang — waarvan bet smeltpunt bij 36°5 ligt.
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De Inlander op Borneo plukt de vruchten niet, maar wacht tot ze

afvallen. Door slaan verwijdert men de aanhangsels, en hangt de

vruchten onder water gedurende 30—40 dagen, soms wel 3 maanden.

De schillen worden met de hand verwijderd, hij welke behandeling

de zaden meest in vieren splijten. Dan droogt men de massa, die

als padi tengkawang verhandeld wordt. Door warme persing wordt

hel vet er uil verkregen. De zaden ontkiemen zeer spoedig, veelal

reeds aan den hoorn. Men zaait uit in potten of op kweekbeddingen

en zorgt voor beschutting tegen zon en regen. Als de plantjes voldoende

sterk zijn, worden ze in plantkuilen op een ouderlingen afstand van

3.6 M. uitgeplant. Sjarige hoornen hebben hier een hoogte van ruim

5 M. hij een omvang van 0.2 M. 12jarige hoornen zijn 13.6 M.

hoog en hebben een omvang van 0.65 M.

4.acini»fci*ia rotuiida. 1>. (8) (M. Temoe koentji). Groeit

op Java in ’t wild.

Voor de cultuur enz. verwijs ik naar hetgeen gezegd wordt hij

Alpinia galanga. Vroeger hield men deze plant voor de moederplant

van Radix Zeodariae rolundae De wortelstok wordt door de Inlanders

als geneesmiddel gebruikt.

l4o|>sia llavida. III. (32). Inheemsch in Nederlandsch-lndië.

De plant bevat volgens D r
. Gresuoff in den bast, de blaren en

vooral in de zaden een alcaloïde en is ten dienste van hel pharm.

chemisch onderzoek aangeplanl in Januari 1891. De heesters ont-

wikkelden zich uitstekend ; verschcidenen hebben onlangs reeds gebloeid

en enkelen dragen reeds vruchten. Ze werden van marcoltes verkregen.

Ijaiidolpliia Watsoniaiia, II. II. 14. (74). Land van

oorsprong: Afrika.

Een 8tal planten, uit Ceylon ontvangen, werden in 1885 uitgeplant
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en groeiden goed. Zij klimmen tegen stammen van Eucalyptus alba en

bereiken een groole boogie. Verschillende Landolpbiasoorten, deels

in den botanisclien tuin aanwezig, leveren een caoutchouc, dat inden

handel bekend is onder den naam van accra rubber. Men beweert

dal men deze soorten met voordeel kan exploiteercn, omdat de stammen

lierhaaldelijk afgesneden kunnen worden, terwijl de wortels weêr nieuwe

stengels produceeren. Deze Landolphia echter vormt zulke dunne

stengels, dat men aan het aftappen ervan niet kan denken.

Lepidaalenia IVightiana
,
Mees (Cylicodaphne

seViifera, Hl.). (1). (
Tangkalak). Komt op Java voor.

Deze plant levert een vet, dat zich uitmuntend leent voor de fabricage

van stearinekaarsen en van zeep. Hel is bekend onder den naam van

Tangkalak. Het smeltpunt er van ligt bij 45° C. Men beweert, dat

de vruchten van één boom voldoende zouden zijn, om 100 kaarsen

van 42 gram, volgens een andere opgave zelfs S000!, te maken. De

boom groeit in ’t wild, maar wordt o. a. op Banka door Chineezen

aangeplant. De vruchten worden in warm water gelegd, en daarin

gelaten tot hel bekoeld is, dan droogt men de pitten in de zon,

stampt ze fijn en perst ze warm uit. Ze bevatten 40% vet.

De boom groeit bet best in een goeden kleigrond en kan reeds na

4 of 3 jaar vruchten dragen. In den aanplaut in den Cultuurtuin,

die van September 1888 dateert, zijn de hoornen op ruim 5 M.

ouderlingen afstand geplaatst. De hoogte bedraagt nu ongeveer 4 M.

en de omvang is 0.2 M. Ze hebben nog niet gebloeid.

llaniliot €-laziovii, lliill. Arg. (80). (Cereara rubber).

Oorspronkelijk in Brazilië.

Van dezen boom, van welks cultuur men zich indertijd zoovele

voordeelen beloofde, werd in Januari 1884 een aanplant in den

Cultuurtuin gemaakt, gekweekt van zaden, die ’s Lands Plantentuin
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van elders ontvangen had. De planlwijdte bedraagt 6 M. De jonge

plantjes moesten aanvankelijk tegen de felle zon beschut worden. In

den oostmoesson van 1885 hadden ze veel van de droogte te lijden

en stond het grootste gedeelte bladerloos; hij het intreden van den

westmoesson groeiden ze echter door. Na twee jaar hadden ze reeds

een hoogte van + 4.5 M. bij een omvang van 0.23 M.

De opbrengst aan caoutchouc is hij dezen boom uitermate gering.

Boomen van 9 maanden leverden aan D r
. Burck slechts 1 */

4
gr.

anderhalfjarige 2.5 gr. en 4jarige gemiddeld 10 gr. Bij het aftappen

bleken zeer sterk individueele verschillen te beslaan, wat de opbrengst

aan melksap betreft. In 1885 kon D r
. Burck een meer dan 20jarigen

boom, die in den Plantentuin stond (waar ze onder een anderen naam

langen lijd aan de aandacht ontgaan waren) aftappen. Het product

woog 90 gr. Een in 1888 afgetapt exemplaar gaf 225 gr.

De exploitatie gaal met bezwaren gepaard, daar de Manihot Glaziovii

de eigenschap heeft vele korstschilfers Ie maken, die men, om hel

melksap zuiver op te vangen, eerst moet verwijderen. Alles te zamen

genomen, moet de cultuur van dezen caoutchouc leverenden boom

worden ontraden. De cultuur is overigens zeer geraakkelijk, zoowel

van zaad als van stek. Van de zaden moet men eerst met een vijl

een deel van de zeer harde schil wegnemen. Men zaait op overdekte

kweekbedden uit. Voor stekken kan men zelfs zware takken gebruiken.

In de bladeren en onrijpe vruchten vond ik acelon en blauwzuur.

De bloemknoppen, de bloemen, de wortelbast en de dikwijls sterk

verdikte zetmeel houdende wortels, die op cassave gelijken, bevatten

ook blauwzuur.

Iflaniliot ïitilissima. Polil. (M. Oebi dangdur, J. Ka lela

djendral ; cassave).

Oorspronkelijk in West-Indië en Brazilië, wordt zij sedert onheugelijke

tijden op Java gecultiveerd en werd, naar het schijnt, van China ingevoerd.

In 1846 werden stekken van de zoete cassave uit Suriname via

Holland naar Buitenzorg gezonden, die echter dood aankwamen.
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Eene nieuwe bezending uit Suriname, waar Teijsmann’s aanwijzingen

voor de verzending gevolgd waren, trof hetzelfde lot. Daarentegen

ontving ’sLands Plantentuin van den Heer Chaulan 1000 levende

stekken van de zoete cassave, afkomstig van Bourbon, ten geschenke.

In 1852 kwamen ook stekken uit Paramaïbo hier levend aan. In

1855 werden stekken over Java verspreid, die afkomstig waren van

de 1000 boven genoemde. Teijsmann, die in 1851 eene verhandeling

schreef over de wenschelijkheid van de cassavecultuur, zegt, dat de

Javacassave noch op de hittere noch op de zoete van West-lndië

gelijkt. Omstreeks denzelfden tijd schreven Rost van Tonningen en

Van der Pant over cassave; de eerste beval het meel zeer aan, de

tweede daarentegen raadde de cassave af wegens het gering stikstof

gehalte en het bevatten van blauwzuur. Fromberg onderzocht de Java

cassave en vond het zetmeel gehalte in 1— 1 */
2
jarige 11.25% in

2 1

/ 2
jarige 19%. Aan de wortels nam hij somtijds den reuk van

bittere amandelen waar. Hij beveelt de aanplanting van cassave als

hulpvoedsel zeer aan en zegt, dat losse, zandige, humusrijke, droge gron-

den ’t meest geschikt zijn en bemesting met karbouwenmest of

beendermeel aan te hevelen is. Rost van Tonningen onderzocht later

ook de West-Indische cassave, die roode bladstelen heeft en volgens hem

na 8— 11 maanden rijp is. Het zetmeelgehalte is 19%.

Scheffer nam in den Cultuurtuin proeven met de zoele cassave en

met oebi Singkong, indertijd door Teijsmann van Blitoeng medege-

bracht. Het ruwe product van de zoete is het grootst als men de

plant 19 maanden laat staan; de opbrengst aan zetmeel echter na

14 maanden. De oebi Singkong geeft de grootste opbrengst aan zet-

meel na 13 maanden. Ook Scheffer beveelt de cassave zeer aan als

tweede gewas.

Proeven met stekken, genomen op verschillende hoogte van den

stengel, gaven geen verschil in opbrengst ; daarentegen gaf toppen, als

de planten 0.6 M. hoog zijn een goed resultaat. Niet getopte planten

woeien dikwijls om.

Jaarlijks wordt cassave in den Cultuurtuin uitgeplant, telkens op

ander terrein De stokken werden op 1.2 M. van elkaar verwijderd

uitgezet. Dat de blaren blauwzuur bevatten is bekend; ik vond
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bovendien, zoowel in die der West-Indische als in die der Javacassave,

aceton. De versche wortels zijn vergiftig, maar verliezen deze eigen-

schap hij het koken. Hel zetmeel, dat o. a. in groote hoeveelheden

gebruikt wordt hij de bereiding der Huntley & Palmers biscuits, ver-

krijgt men er uit, door de gewasschen wortels fijn te maken en het

moes met water te behandelen; uit de verkregen melkachtige vloeistof

zet zich het meel af, dat eenige malen met water gewasschen en

daarna gedroogd wordt. In Wesl-Iudië bereiden de inboorlingen

verschillende dranken uit den cassaveworlel.

Ilurantit intlicii. Ei. (8). (S. Palal-sagoe; arrowroot).

Deze, uit West-Indië afkomstige plant, levert de zoogenaamde arrow-

root even als de Maranta arundinacea. Zij was voor 1830 reeds op

Java ingevoerd en in 1850 werden door ’s Lands Plantentuin

zaden beschikbaar gesteld. De aanplanl in den Cultuurtuin dateert

van 1886. De planten staan op 0.9 M. onderlingen afstand. Men

raadt aan de plant even als aardappelen aan te aarden en op rijen

te planten, die op 0.6 M. van elkaar verwijderd zijn, terwijl de

afstand, waarop de stukken van den wortelstok uitgelegd worden, 0.45

M. bedraagt. Maranta verlangt een lossen vruchtbaren grond en veel

water, behalve in den tijd der rijping. Ter bereiding van het arrow-

root worden de wortelstokken gewasschen en gestampt. De pulpe

wordt met water behandeld en de verkregen, als melk uitziende,

vloeistof door een doek gezegen. Dan laat men ze in een bak bezinken

en nadat men hel water heeft laten alloopen, roert men het neerslag

met verseh water om en laat ’t nog eens door een doek zijgen. Het

meel, dat dan in hel water bezinkt, wordt op papier in de zon gedroogd.

De opbrengst bedraagt in Engelsch-Iudië wel 6250 KG. wortelstokken

per HA., waaruit 1000 KG. arrowroot verkregen kan worden.
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Hars«lenia tiuctoria, Br. (49). (S. Areuj taroem, M.

Taroem al>ar). Komt voor in Eng.-Indië, Sumalra, Java, Borneo.

De blaren van deze klimplant, waarvan in 1862 reeds zaden be-

schikbaar gesteld werden, bevallen indigo. Op Sumalra wordt zij

dan ook tot dat doel gebruikt door de Inlanders. De hartvormige

blaren zijn vrij groot. Legt men ze in water, dan bevat dit na een

6— 7 lal uren — den tijd, die voldoende is. om uit indigoferasoorlen

bet kleurend beginsel te trekken — nog slechts geringe hoeveelheden

indigo. Laat men ze echter 24 uren met water in aanraking, dan

kan men er vrij wal indigo uilbereiden. Een oordeel over de qualiteil

en over de opbrengst durf ik, op grond van de proeven, die ik slechts

op een kleine schaal nam, niet uitspreken. Naar ’t schijnt komt in

deze plant dezelfde of een soortgelijke slof, als in de indigofera’s voor,

die onder den invloed van de lucht, vooral gemakkelijk als men

ammoniak bij de vloeistof voegt, indigo levert.

De Cultuurtuin beeft sinds 1887 een aanplant, die onder de scha-

duw van kapokboomen staat. De voortplanting heeft gemakkelijk

plaats door zaden of door loten, die men in met mest voorziene plant-

kuilen plaatst. De marsdenia groeit nog goed op vrij droge gronden.

Volgens eenc mededeeling, die dateert van 1868, laat de Inlander in

de Padangsche Bovenlanden de blaren gedurende 4 etmalen gisten

onder bijvoeging van kalk. Men kan daar van een bouw 2 picol

blaren ’s maands oogsten.

ilelia Azcriaracli, Ij. (93). (
Mindi). Op Java inheemseb.

Reeds voordat aan ’s Lands Plantentuin de Cultuurtuin verbonden

was, werden van deze boomsoorten zaden verstrekt. De mindi schijnt

als schaduwboom voor koffietuinen geschikt te zijn, wanneer men, als

de hoornen jong zijn, behoorlijk opsnoeit. In de Preanger-Regent-

schappen vindt men Liberiakotlieaanplanlingen, die onder de scha-

duw van mindi uitstekend groeien. Het hout is als timmerhout zeer

gezocht.
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De zaden worden op overdekte kweek beddingen uitgezaaid of wel

op zaaibeddingen, en de plantjes dan later overgespeend. Indien deze

50— 45 cM. hoog zijn, worden ze in vooraf gereedgemaakte plant-

kuilen uilgeplant, aanvankelijk op een onderlingen afstand van 4 M.

Later kan men dan een deel der hoornen wegkappen, als de

schaduw te dicht mocht worden.

Eijkman vond in den bast van deze mindi een bittere zelfstandigheid.

De zaden bevallen 50—60% van een olie, die een donkergele kleur,

een scherp bitteren smaak en een onaangenamen reuk heeft.

llorimla <‘it rifolia. (70). (M. Mangkoedoe, S. Tjang-

koedoe). Algemeen verspreid over Indië en den geheelen Sunda

Archipel tot op de Molukken en Timor.

In den Cultuurtuin is een nog zeer kleine aanplant, die van 1886

dagteekent. In 1878 was een halve bouw er mede beplant. De wor-

telbast van de plant wordt gebruikt om katoen helder rood te verven.

Hij bevat een gele gekristalliseerde stof, morindine genaamd, die

identisch schijnt te zijn met het ruberythrinezuur uit de meekrap

en zich onder bepaalde omstandigheden splitst in suiker en morindine

(waarschijnlijk = alizarine). Van Gorkom onderzocht in 1857 tjang-

koedoewortel uit Semarang afkomstig. De plant kan men van zaden

kweeken. De grond rondom de planten moet nu en dan schoon ge-

maakt en gepatjoeld worden. Na ongeveer 3% jaar kan men de

wortels oogsten. De planten staan hier 1.5 M. van elkaar verwijderd.

llyristica fragrans, Houd. (68). (M. en S. Pala ;

nootmuskaat). Komt in ’t wild voor op de Molukken.

In 1877 werd een halve houw er mede beplant. De plantjes groeiden

aanvankelijk slecht, daar niet voor voldoende schaduw gezorgd kon

worden. Later groeiden de hoornen uitstekend door; in 1882 hadden

ze een gemiddelde hoogte van 5.5 M. en begonnen reeds vruchten te
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dragen. In 1889 was de hoogle ruim 8 M. en de dikte 0.54 M.

Er zijn hier nu 9ö hoornen, waarvan 35 mannelijke exemplaren. De

opbrengst is zeer verschillend. In de 2d '' helft van December van

dat jaar waren er hoornen met omstreeks 550, echter ook andere

met slechts 45 onrijpe vruchten.

De muskaatnootcultuur is, even als die der kruidnagelen, langen

tijd een monopolie geweest van de Oost-Indische Compagnie.

Hoewel de cultuur tegenwoordig op Java, Sumatra, Malaka, enz.

gedreven wordt, blijft het product van Banda nog steeds het best

aangeschreven.

In 1859 gaf Teijsmann uitvoerige inlichtingen over de cultuur. Men

kweekt de muskaatnotenboom van zaad, dal in vruchtbaren grond,

op beschaduwde kweekbeddingen wordt uitgelegd op 0.6— 1.2 M.

ouderlingen afstand. Na 8— 12 weken ontkiemen de zaden. Als de

boompjes voldoende groot en sterk zijn kan men overplanten. In den

Cultuurtuin staan de hoornen op 6.5 M. onderlingen afstand. Men

zal dien echter, met voordeel voor de hoornen, grooter kunnen nemen.

De tuinen moet men schoonhouden en de waterloten van de hoornen

verwijderen. De vruchten bersten in rijpen toestand open en laten

dan de fraaie roode foelie, die de noot bedekt, zien. De noten worden

gedroogd, van hun holsters ontdaan en, omdat de handel dit

wenscht, met kalk en zeewater behandeld. Die bekalking is afkomstig

uit den tijd der Oost-Indische Compagnie, toen men op soortgelijke

wijze de noten van hun kiemkracht beroofde.

De foelie bevat 7—9% aetherische olie, die uit maceen (een ter-

peen), myristicol, myristinezuur en myristicine bestaat. De noten

geven ook een aetherische olie, (5—6%) die grootendeels dezelfde

bestanddeelen als de foelieolie bevat, en bovendien een vet, muscaat-

boter geheelen. D r
. Greshoff vond in hier gekweekte noten 27.5%

vet, dat bij 46° C. smolt. Ook in de blaren vond ik eene groote

hoeveelheid aetherische olie, (in jongere 0.7% en oude 0.4%), die

grootendeels uit maceen schijnt te beslaan. Van de 90 boomen, wier

blaren ik distilleerde, gaven 22 eene rechtsdraaiende, de overigen een

linksdraaiende olie.
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lliisa miiMlaiiensis, Rnipli. (31). (Abaka ofkofj'o-, Manilla

hennep). Inheenisch op de Philippijnen.

Van deze Pisangsoort, die een zeer goede vezelstof levert, werden in

1849 twee plantjes uit Araboina ontvangen. In 1855 werden uil

bier gewonnen zaden, planten gekweekt en naar verschillende residenties

verzonden. De Cultuurtuin beeft sinds 1886 een aanplant er van.

In den laatsten tijd is de aandacht weer gevestigd op de voordeelen,

die de cultuur van deze »Manillahennep” kan opleveren. De uilvoer

uit de Philippijnen vertegenwoordigde in 1890 eene waarde van 25

millioen gulden. De bereiding is zeer eenvoudig. De bladscheeden worden

van den volwassen stam afgenomen en in reepen gesneden van ongeveer

8 cM. breedte, die men onder een stomp mes, dat aan een blok beves-

tigd is, doorbaalt, ter verwijdering van bet aanhangend bladmoes. Men

droogt de vezels in de zon. In den Cultuurtuin liet ik proeven nemen met

roten gedurende 5, 2 en l dag, maar het verkregen product zag er niet

beter uit dan hetgeen volgens boven beschreven methode bereid was.

Deze pisangsoort groeit bet best op humusrijke gronden, die tegen

wind beschut zijn en verlangt een vochtig klimaat. Men kan baar

uit zaad of van spruiten teelen. Kweekt men van zaad, dan kan

men in potten uitzaaien, één zaad in elke pot, waarin op een laag

houtskool losse aarde is gebracht. Men begiet behoorlijk en beschut

de jonge plantjes tegen te felle zonnehitte. Als de planten te groot

zijn voor de pollen, plant men ze over in houten kisten en na een

drietal maanden in den vollen grond. Als men spruiten plant, moet

men zorgen, dat ze zorgvuldig van de moederplant worden afgenomen

met zooveel wortels er aan als mogelijk is. Gedurende hel eerste

jaar kan men, volgens sommigen, maïs tusschen de Maniliahennep

planten, zonder schade voor deze laatste. De plantwijdte wordt ver-

schillend opgegeven, 2, 5 en 4—5 M.

In den Cultuurtuin slaan de planten op ruim 5 M. van elkaar ver-

wijderd. Op vruchtbaren bodem zal men de plantwijdte grooter

kuunen nemen. Yan goeden grond krijgt men reeds na 2 jaar l

/3 ,

in bel 5 lle 2

/3 en in bet 4 dl
' jaar de volle productie. Men moet de

stammen vellen vóórdat de vrucht uitkoml.
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lliisa Sapieiitiiin. Ij. (en variëteiten). (29). (M.

Pisang, S. Tjaoe). Oorspronkelijk in Ziüd-Azië.

In den Cultuurtuin bevindt zich een aanplant van verschillende

variëteiten. Men vermenigvuldigt de pisang door de spruiten, die

rondom den hoofdstam opkomen. Zij is dankbaar voor een vrucht-

baren grond. Men beweert, dat bemesting met zout een goeden

invloed op den groei heeft. Uit den pisangslam kan men, nadat

de vrucht geoogst is, een vezel bereiden, die wellicht geschikt is voor

de papierfabricage.

Op de bladscheeden van de wilde pisang (pisang kole) is vroeger

de aandacht gevestigd. Zij zouden als vezelstof en voor de bereiding

van papier te gebruiken zijn. In de buurt van Bandoeng werden er

koffiezakken van gemaakt.

Door de pisangvruchten te drogen, kan men ze langen tijd bewaren.

De sinds onheugelijke tijden gekweekte soorten bevatten slechts bij

uitzondering zaden.

Micotiaiia Tafiaeiini. Ij. Land van oorsprong Amerika.

Beeds voor de komst der Hollanders in den 0. I. Archipel geteeld. Na

de invoering van het cultuurstelsel in 1800 werd door het Gouver-

nement veel tabak geplant, maar even als bij de thee waren de

finantieele resultaten verre van gunstig en omstreeks 1864 eindigden

de laatste contracten.

In 1858 werd in den Plantentuin een proef genomen met uit Perzië

ontvangen zaden van «shirah lobako.” In 1869 werden zaden van

Manillalabak ontboden en aan de bevolking verstrekt; in het

volgende jaar ontving men tabakzaad uit Havana en Manilla en niet

minder dan 15 soorten uit Turkije en Amerika. In Blitar werden

met Manilla in het groot goede resultaten verkregen. De blaren, die Ie

veld staande grof waren, bleken na hel drogen zeer lijn en vertoonden

alle eigenaardigheden van de Manillalabak. Eenige jaren later kwamen
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klachten in over den achteruitgang der soorten, wanneer gedurende

eenige generaties zaad op Java gewonnen was. Dr
. Scheffer wees er

op, dat die klachten overdreven moeten zijn, en zegt, dat er dikwijls

zaad geoogst wordt van planten, waarvan men de blaren reeds geplukt

heeft. Goed zaad krijgt men van krachtige planten, die men alleen

voor zaadwinning houdt. In Blilar werd dan ook die achteruitgang

niet geconstateerd, want men had juist getracht door de keuze van zaad

van planten met breede blaren, die vroeg rijp zijn een beter soort te

verkrijgen. In de l’reanger-Regenlschappen slaagden, door de vele

regens, de proeven met tabak in 1874 slecht. In 1876 werd door

een tabaksplanter uit versch ingevoerd Manillazaad wel goed uitziende

tabak verkregen, maar de brandbaarheid was slecht, hetgeen D'. Scheffer

toen aanleiding gaf tot de opmerking, dat dit aan de uitputting van den

grond toegeschreven moet worden en dat het te verwachten is, dat

de rijke gronden van Noord-Sumalra denzelfden weg zullen opgaan

als vele gronden van Java.

Men zaait de tabak op kweekbeddingen waarvan de bovenvlakte

uit fijne aarde, met wat asch gemengd, bestaat. Het zaad vermengt

men met zand en gebruikt ongeveer 1 cM 3 op een bed van 3.6 X
1.8 M. Men bedekt de beddingen met padistroo en plaatst er pajoengs

boven, die men naar de richting der zonnestralen verzetten kan, en begiet

dagelijks. Als de plantjes sterk genoeg zijn, neemt men de bedekking

weg. Na 40 dagen kan men ze uitplanten op 45 cM. afstand van

elkaar in rijen, die 90 cM. van elkaar verwijderd zijn. De grond

moet van te voren degelijk bewerkt zijn. In den eersten tijd beschut

men de plantjes met een boomblad en begiet ze dagelijks. De planten

worden later aangeaard en getopt na 60—70 dagen. 2—3 weken

later begint men te oogsten. De geoogste tabak wordt in groole

loodsen langzaam en in bet donker gedroogd. Daarna laat men ze

fermenleeren, bij welke bewerking bacteriën een groote rol schijnen

te spelen, en sorteert ze.

In Deli gaat men in hoofdzaak op dezelfde wijze te werk. De

plantwijdte in de rij neemt men grooter nl. 60 cM. Het toppen

heeft 30 dagen na bet uitplanlen plaats. Op zeer goeden grond laat

men 22, op minder goeden 14 bladen zitten. Na 60 dagen zijn in
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Deli de bladen reeds rijp, in de hoogere streken eerst na 90 dagen.

De planten zijn dan 1 '/
2
—2 M. boog. Bij bet fermenteeren maakt

men hoopen, diena weinige dagen omgewerkt worden; de temperatuur

mag wel tot 65° C. stijgen.

De blaren, in de gefermenteerde bossen, worden in 16 soorten

gesorteerd en dan weer lot bossen van 36—40 blaren lezaam

gebonden.

De aard van den bodem beeft op de eigenschappen van den tabak

den groolslen invloed. In Deli worden de beste oogsten verkregen

op boschgronden, die slechts eenmaal beplant worden, omdat tabak

eenen lossen humusrijken grond verlangt.

Het gehalte aan nicotine, bet alcaloïde uit de tabak, is zeer ver-

schillend en bedraagt van 0.6 tol 8%. In üelitabak vond ik ruim

4% nicotine.

In den Cultuurtuin worden jaarlijks, telkens op andere stukken

grond, «soorten” uitgeplant ter zaadwinning.

llvroxylon |»«‘rui Ie ril in. O. C. (71). (
Peru-balsem ). Het

vaderland van dezen boom is Zuid-Amerika.

In 1877 werd deze in den Cultuurtuin aangeplant. De boompjes

ontwikkelden zich goed. Na 1 jaar waren ze 3 M. boog. Vooral bet

takgestel nam sinds sterk in omvang toe, en in bel 4de jaar begonnen

ze vruchten te dragen. Men wint uil deze plant witten en zwarten

perubalsem. Volgens Pereira krijgt men den witten door uitpersen

van de vruchten. Verseb gewonnen, is bij dikvloeibaar en bleek van

kleur, met der tijd wordt bij vast; de reuk is aangenaam. De zwarte

Perubalsem, die voornamelijk in den handel komt, werd, naar beweerd

wordt, vroeger verkregen door uitkoken van bet jonge bout met water.

Tegenwoordig gaal men op eene andere wijze te werk. De boom

wordt aan 4 zijden, tot op zekere hoogte, met den rug van een bijl

voorzichtig geklopt, totdat de bast loslaat. De losgelaten bast wordt

sterk ingesneden, dan legt men vuur om den boom bij die stukken,

totdat de balsem, die uit de insijdingen vloeit, begint te branden.

29
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De vlam wordt gebluschl en in de insnijdingen stopt men katoenen

doeken, die den balsem opzuigen. Na veertien dagen worden deze

ingezameld, uitgeperst en om de laatste hoeveelheden er uit te winnen

nog geruimen tijd met water verhit. Volgens anderen worden de

haststrooken van onder en op zij los gemaakt, dan schuift men de

doeken er ouder en bevordert door aanleggen van vuur om den stam

hel uitvloeien van den balsem, maar draagt zorg, dat deze niet vlam vat.

Perubalsem beeft de consistentie van bruine stroop. Hij bevat samen-

gestelde aethers van benzoëzuur en kaneelzuur, benzylalkohol, vrij

kaneelzuur en hars.

Men kweekt de hoornen van zaad, dat op overdekte kweckbeddingen,

op een onderlingen afstand van 15 cM., wordt uilgezaaid. Als de

plantjes 50 cM. hoog zijn, kan men ze, in de vooraf gereed gemaakte

plantkuilen, uitplanlen. De planlwijdte neemt men ter grootte van 5 M.

llyi'»\yloii tol ui Ie i*ii in. Iticli. (70). (
Tolubalsem ).

Vaderland Z.-Amerika.

De aanplaut van dezen boom in den Cultuurtuin dagteekent van

1877. Hij gelijkt zeer veel op dien, welke den Perubalsem geeft.

Noch in snelheid van groei, noch in vorm enz. valt verschil op te

merken. Men beeft bel er dus wel voor gehouden, dat beiden identisch

zijn en dal het verschil tusschen de balsems alleen gelegen is in de

verschillende wijze, waarop men ze wint. Om tolubalsem te verkrijgen

boort men gaten in den stam en vangt bet uitvloeiende vocht op.

Of dit juist is durf ik niet te beslissen; hier gelukte het bij de nu

löjarige hoornen niet. In verschen staat heeft tolubalsem de consis-

tentie van terpentijn; in den handel komt hij voor in bruine stukken.

De samenstelling is dezelfde als die Yan Perubalsem, behalve dat

men er ook nog een koolwaterstof, loleen, in aantreft. De prijzen

der beide balsems zijn onderling zeer verschillend; terwijl Perubalsem

gewoonlijk met + f 6.— betaald wordt, is de prijs van tolubalsem

slechts ± f 1.80 per kilogram.

Voor de cultuur geldt liet bij Myroxylon peruiferum gezegde.
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Oei in ii in basilicum. Ij. (8). (
Selasih ). Groeit, door geheel

Indië in het wild.

Van deze eenjarige plant is onlangs (in Maart 1892) een kleine

aanplant gemaakt, die materiaal moet leveren voor de bereiding van

de aetherisclie olie, die zij bevat. Schimmel & Co. vestigden, in hun

October bericht van 1891, de aandacht op de basilicumolie, die bij

lagere prijzen in de parfumerie meer ingang zou vinden. Op bet

eiland Réunion zijn aanzienlijke aanplantingen gemaakt en men dis-

tilleert er ook de olie. De qualiteit van de daar bereide was uitstekend.

De opbrengst is volgens Schimmel & Co. slechts 0.04% van de

versche plant; wellicht zal de hier gekweekte rijker aan olie zijn. De

plantjes worden van zaad gekweekt, dat men in potten of bakken of

op overdekte zaaibedden uitzaait. De zaailingen kan men op kweek-

bedden brengen en indien ze sterk genoeg zijn, plant men ze uit.

De plantjes slaan op een onderlingen afstand van 1.2 X 0-8 M.

De zaden worden, met water geweekt, zeer slijmig. De plant is bij

de Inlanders als geneesmiddel in gebruik.

Oryza sa tlva. Ij.
(
Padi).

Orjza glutinosa, Ijoiic. (.Kelan),

Oryza praccox. Ijom*. (
Tjere),

Vaderland: China en Indië.

(Rijst).

Gewoonlijk wordt beweerd, dat de natte rijstbouw door de Hindoes

op Java gebracht is. Volgens Dr
. Brandes zijn er echter verschillende

gegevens, die er op wijzen, dal de Javanen vóór de komst der Hindoes

reeds den natten rijstbouw gekend hebben. Men teelt de rijst zoowel

op droge als op natte velden (sawahs). Voor drogen rijstbouw gebruikt

men meestal maagdelijke gronden of, waar men daarover niet beschikken

kan, gronden, die braak gelegen hebben. In den Cultuurtuin wordt

de rijst op sawahs verbouwd. De eene helft wordt door onze ar-

beiders beplant, de andere aan Inlanders uitgegeven legen een deel

van de opbrengst.



In liet algemeen pleegt de Inlander hij zijn rijstbouw op een zeer

primitieve wijze Ie werk te gaan. Hij maakt een zaaibed, zet dit

onder water en legt er meestal geheele aren in uit. Daardoor komen

de zaailingen te dicht op elkander te slaan en het gevolg is, dat ze zich

minder krachtig ontwikkelen en dikwerf ziek worden. De verkregen

plantjes worden na 40—100 dagen, op den inmiddels haastig en niet

diep beploegden
,
geëgden en onder water gezellen grond, uilgeplant.

Het is vooral de Heer Holle, die zich sedert een 30-lal jaren met

de rijstcultuur bezighield en op een hetere werkwijze daarbij aandringl.

Deze komt in ’t kort op hel volgende neer. In plaats van aren

worden korrels uitgezaaid en wel met een tweeledig doel: l
e omhel

zaad met de noodige ijlheid le kunnen uitzaaien en 2C om de minder

mooie korrels le kunnen afzonderen. Men kiest goed gerijpt zaad

van de meest voordeelige padisoort. Hel kweekbed moet goed bewerkt

en jaarlijks op eene andere plaats gekozen worden: zoo noodig bemeste

men het. De van le voren gedurende 2 ii 3 etmalen geweekte korrels

worden ijl uitgezaaid. Der houw (0.72 H.A.) gebruikt men ongeveer

40 kati (12 Kg.) en neeml hel kweekbed ter grootte van 25 a 40

vierk. Rijnl. roeden (575 a 570 M 2
). Indien de zaailingen ongeveer

35— 40 dagen oud zijn in lage streken, 40— 50 dagen in het gebergte,

moeten ze worden overgeplant, na eerst behoorlijk getopt te zijn.

Men planle niet schuin, omdat dan de eindlop onderdrukt wordt,

en zette niet te veel plantjes in een gal en ook niet te dicht op

elkaar, opdat elke planlenstoel zich behoorlijk kunne ontwikkelen.

De plantwijdte hangt af van grond, water, klimaat en padisoorten;

zij is gewoonlijk 16 op 16 cM. tot 52 op 52 cM. in ’t vierkant. Rijen-

bouw is gebleken voordeelig te zijn. Waar de grond minder goed

is, bemeste men.

De voordeelen van deze methode hoven de andere zijn velen. In

de eerste plaats heeft men minder zaad noodig, zoodal men */
2
— ]

/4

picol zaad per houw en ook zaailoon bespaart en dan zijn de verkregen

zaailingen veel sterker. Daardoor groeien de planten spoediger, onder-

drukken het onkruid eerder, stoelen meer uit, verder komen de aren

meer gelijktijdig uit, en is het veld eerder oogst haar en in eens.

Men moet vooral niet te vroeg uitzaaien, anders is men te veel
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gejaagd en laat de bewerking van de sawahs te vvenschen over. Voor

wieden en schoonhouden der dijkjes, die de velden (petaks) omgeven,

moet behoorlijk gezorgd worden. Als de padi rijp is, wordt ze aar

voor aar gesneden met een eigenaardig mesje (ani-ani).

Op last der Regeering zijn door verscheidene ambtenaren van het

Rinnenlandsch Bestuur in het groot proeven genomen, die de voor-

deelen van bovenbeschreven methode in het licht stelden. Ook de in

den Cultuurtuin door Dr
. Scheffer in 1877 en 1878 genomen proeven

bewezen, dat de door den heer Holle voorgestane werkwijze zeer

aan te bevelen is. Dr
. Scheffer ijverde ook voor directe uitzaaiing op

de velden, doch het nut en de uitvoerbaarheid daarvan wordt, wat

de toepassing door Inlanders betreft, door velen betwijfeld, üe in de

laatste jaren in Britseh-Indië en op Geylon genomen proeven waren

in het voordeel van kweekbedden en van ijl uitzaaien. Het direct op

het veld uitzaaien geeft ook tijdverlies, want hij het gebruik van

kweekbedden groeit de padi reeds terwijl men het veld bewerkt. De

proeven worden in den Cultuurtuin thans nog voortgezet. De sawahs,

die in eigen beheer bewerkt worden, zijn reeds gedurende een reeks

van jaren volgens de methode des Heeren Holle beplant, terwijl in

den laatsten westmoesson ook de Inlanders overreed zijn, om op de

aan hen afgestane sawahs op dezelfde wijze te werk te gaan.

In 1874 ontving de Plantentuin Carolinapadi (een tjere soort), die

aan den heer Holle werd afgestaan, üe daarmede te Garoet verkregen

resultaten waren zeer gunstig. Deze padi, die den naam van tjang-

kang-mas ontvangen had, was ongeveer 5 maanden na de uitzaaiing

rijp en de oogst was 250-voudig. In 187S werd deze padi voor de

derde maal uitgezaaid. De korrels waren iets kleiner, en de oogst

bedroeg toen het 115-voud. Ook elders nam men proeven, doch daal-

de Inlanders de inheemsche rijst heler van smaak vonden, heeft de

cultuur van deze nieuwe rijstsoort zich niet uitgebreid.

In den Cultuurtuin worden de volgende rijstsoorten verbouwd:

gewone padi, tjere en ketan. Men zou die ook kunnen noemen niet-

kleverige, half-kleverige en kleverige rijst. Elk dezer soorten kan men

weer naar de kleur onderscheiden, die wil, roodachtig en zwart of

donkerpaars kan zijn. Verder onderscheidt men vroege [hawara (S
),
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gendjah (J.)], die binnen + 4 maanden rijpt en late [leuir (S.),

dalem (J.)], die 5 lot G maanden in lage streken te velde staat.

Vervolgens heeft men harige en niet harige, dan vindt men nog ver-

schillen in den vorm der korrels en in de kleur der doppen (licht-

en donkergeel, bruinachtig tot zwart). Zoowel de gewone padi als

de tjere en ketan worden op droge en natte gronden geteeld, in de

vlakte en in het gebergte tot op een hoogte van ± 1100 M.

Bij goede cultuur, onder gunstige omstandigheden, kan men per

bouw (0.72 H.A.) een opbrengst van wel 100 picol (6250 K.G.) padi

verkrijgen. De gemiddelde opbrengst der sawalis is op Java ongeveer

25 picol en varieert bij inlandsche cultuur van 20—70 picol; zelden

krijgt men meer. Op droge velden is de opbrengst lager, evenzoo op

sawalis in streken hoven 800 M., waar het gewas ook langer te

velde staat, soms van de uitzaaiing af tot 9 maanden.

Dat de rijstproductie door hetere cultuur nog aanmerkelijk kan

worden opgevoerd, lijdt geen twijfel. Ook zal men door geschikte

keuze van het zaad de kwaliteit zeker nog kunnen verbeteren. In

Japan zijn door Kellner en zijne leerlingen hemestingsproeven op

padivelden genomen, die tot zeer belangrijke resultaten gevoerd hebben.

Oi'tliosiplion staiiiiiiCUS. Oentli.(8).(M. Koemis Icoeljing).

Groeit op Java en de Molukken.

Een kleine aanplant van deze lahiaat, die een goed geneesmiddel

heet te zijn legen niersteen, dateert hier van 1886. De planten zijn

van stekken gekweekt en op een onderlingen afstand van 1.2 M.

uitgeplant.

Palaqiiiuiiisoorten. (M. Gctah perlja)

Men is langen tijd is het onzekere geweest over de moederplant

van de gctah pertja. Toen in 1848 een Engelsch reiziger Lobb, een

boom ontdekte, die dit product gaf en den naam Isonandra Gulta kreeg,
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meende men haar eindelijk gevonden te hebben. Later ontmoette

men in de familie der Sapotaceae vele hoornen, die een product gaven,

dat meer of minder op dat van den Isonandra Gulta geleek, maar

men hleef in het onzekere over de afkomst der verschillende getah

perlja soorten van den handel. Dr
. Treub sloeg, kort na zijn komst op

Java, een anderen weg in om in deze zaak licht te krijgen en vroeg

aan de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur monsters met

hijbehoorend herbariummaleriaal. Daar echter bloemen en vruchten

ontbraken, was het niet mogelijk de planten te determineeren. Uit de

verkregen inlichtingen bleek echter één zaak duidelijk, nl. dat, ten-

gevolge van de onoordeelkundige exploitatie door de Inlanders, de

jaarlijksche productie sterk achteruit ging en de volwassen hoornen

sedert lang uitgeroeid waren. Toen belastte het Nederlandsch-Indische

Gouvernement, overtuigd als het was van het groote belang der zaak

voor de geheele beschaafde wereld, D r
. Burck met eene zending naar

Sumalra, om daar de verschillende soorten van getah perlja leveren-

de planten te bestudeeren. De resultaten van dal onderzoek hebben

zeer veel licht geworpen op de onderwerpelijke zaak. De Isonandra

Gulta die later den naam Palaquium Gutta ontving, komt, volgens

D r
. Burck, nergens meer voor in wilden slaat. Het vaderland er van

was Singapore, ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg is in het gelukkige

bezit van twee volwassen exemplaren van dezen zeldzamen hoorn,

waarvan nu in den Cultuurtuin en in den Gouvernementsaanplant te

Tjipelir zich een groot aantal jongere exemplaren bevinden.

Van de getah pertja leverende Sapotaceae verdienen, volgens Dr
. Burck,

een zestal, uit een technisch oogpunt, de aandacht, nl. Palaguium gutta,

Pal. oblongifolium, Pal. horneense. Pal. Treubii (en de variëteit parvi-

folium) en de Payena Leerii.

Bij de korte beschrijving der aanplantingen deel ik een en ander

over de verschillende getah perljasoorten, die op allerlei hoogten

groeien, mede.

In den handel komen meestal mengsels van verschillende soorten

voor, omdat het meermalen gebeurt, dat een inzamelaar van een

bepaalde soort slechts eene kleine hoeveelheid verkregen heeft, te

gering om afzonderlijk aan de markt te brengen. Bovendien schijnt
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men in de havens van uitvoer het mengen op groole schaal toe te

passen.

Om de getah pertja te winnen worden de hoornen door de Inlanders

geveld en daarna op afstanden van 3—5 dM. met een kapmes geringd

tot op het hout.

Het melksap verzamelt zich weldra in de gemaakte groeven. Door

zorgeloosheid van de verzamelaars gaat er vrij veel verloren, en hoven-

dien wordt alleen de naar boven gekeerde zijde van den gevelden

boom geringd. Melksappen, die in vloeibaren toestand tc huis gebracht

worden, behoeven slechts een zachte verwarming om in den vasten

toestand over te gaan. Daarna wordt de massa nog eenmaal in

warm water gekneed. Het product, dat van hoornen met dik-vloeibaar

melksap verkregen werd, is sterk met houtdeeltjes verontreinigd en

wordt daarom met warm water gekneed en tot dunne platen uitge-

trokken, waaruit de onzuiverheden vrij gemakkelijk, door afspoelen in

koud water of door alwrijving met de hand, verwijderd kunnen worden.

Door het koken met de schorsdeelen, neemt de oorspronkelijke witte

stof een donkere kleur aan. D r
. Burck schat de opbrengst van een

25jarigen Pal. oblongifolium op 625 gr., indien de hoorn geveld wordt.

Bij aftapping is het resultaat gunstiger. Uit een volwassen Pal. Gutta

zou volgens D r
. Burck meer dan 1400 gram verkregen kunnen worden.

Proeven zullen moeten uitmaken, hoeveel een hoorn zich kan laten

ontnemen, zonder er onder te lijden en welke tijd van hel jaar voor

de aftapping de geschiktste is.

In den laalsten tijd heeft men voorgesteld de getah pertja uit de

blaren en twijgen der hoornen te winnen, en inderdaad zag ik monsters

van zulk een product van vrij goede qualiteit, dat in Singapore bereid

was. De kleur was groenachtig. Zelf bereidde ik uit droge blaren

van Pal. Gutta (versche gaven minder gunstige resultaten), door be-

handeling met zwavelkoolstof of met chloroform, een product van

tamelijk goede qualiteit. Ook uil de onrijpe vruchten van Palaq.

Treubii kan getal» pertja verkregen worden. Daargelaten de vraag,

of de aldus gewonnen producten eene goede handelswaarde hebben, is

aan het winnen ervan op groote schaal niet te denken, dan in ge-

regelde aanplantingen. Ecu belangrijk gevolg van het onderzoek van
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Dr
. Burck op Sumalra was in 1885 de aanleg van een proeftuin te

Tjipetir (in de Preanger-Regentschappen), dat op eene hoogte van ruim

600 M. hoven zee ligt. Deze aanplant stond onder leiding en toezicht

van Dr
. Burck. Van de 5 getah pertja soorten, die er gekweekt

werden, bleken Pal. Gutta, Pal. horneense en Payena Lecrii het weel-

derigst te groeien, terwijl Pal. oblongifolium en Pal. Treubii eerst

spichtig ópschieten, om eerst op 4jarigen leeftijd meer zijtakken te

gaan maken en een kroon te vormen. In 1890 werd de aanplant te

Tjipetir aan den dienst van het boschwezen overgegeven.

I*alaf|iiiiiin horneense
,
Krek. (15). Afkomstig van

Borneo.

Eén boom van deze soort in ’s Lands Plantentuin droeg in 1885

vruchten. In Maart 1884 werden in den Cultuurtuin een 100-tal

plantjes uitgezet op ouderlingen afstand van 4 M. De groei ervan

was aanvankelijk minder sterk dan die der andere Palaquium-soorten

;

nu echter laat de ontwikkeling niet te wenschen over. Door marcoltes

werd de aanplant uitgebreid. Aanvankelijk waren de hoornen onder

schaduw geplant. In 1886 kon deze echter verwijderd worden, daar

’t bleek, dal ze in de zon ook goed groeiden. Het product, dat deze

boom levert, is van uitstekende hoedanigheid en bijna volkomen wit.

Uit een goed ontwikkeld Sjarig exemplaar verkreeg ik door aftapping

25 gr. getah pertja. De hoornen zijn nu ongeveer 6 M. hoog en

hebben een omvang van 0.52 M.

Palaquiuiti Gutta, IIrok. (17). Vaderland: het eiland

Singapore.

Van dezen getah pertja leverenden boom, die in zijn vaderland bijna

geheel is uitgeroeid, ontving ’s Lands Plantentuin in 1847 of 48 jonge

exemplaren van den tocnmaligen Franschen Consul Fontamer. In

Maart 1849 waren er nog 20 plantjes in leven. In 1885 droegen
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2 exemplaren in den Plantentuin rijkelijk vrucht. Van de uit de zaden

gekweekte plantjes werden in Februari 1884, 150 stuks inden Cultuur-

tuin uitgeplant, op 4 M. ouderlingen afstand. Eenige plantjes werden

door krekels afgeknaagd, de overigen groeiden goed door. Tegen droogte

is deze boom goed bestand. Behalve door zaden laat de Palaquium Gutta

zich zeer goed vermenigvuldigen door marcotles. De getah pertja, die bij

levert, is van zeer goede qualiteit. Uil een 8jarig exemplaar verkreeg

ik onlangs door aftapping 55 gram. Een enkele boom heeft in den

afgeloopen westmoesson vrucht gedragen. De boogie der hoornen is

± 8.5 M., de omvang 0.44 M. De droge zaden bevatten, volgens

D'. Greshoff, 55.7% van een wit gekristaliseerd vet, dat bij 57°5 smelt.

Palaquium wbloiigifbliiiin, Brcli, (14). (M. Njaloh

balani tembaga). Komt voor in de bosscben van Sumatra, Borneo

en ook op Riouw.

In den Cultuurtuin sinds Februari 1884. De planten waren als

jonge kiemplanten door Dr
. Burck in de Padangsche bovenlanden

verzameld. Aanvankelijk bier op een helling geplant, waar zij minder

goed groeiden, werden ze naar een terrein bij de Palaquiumsoorlen

overgebrachl. Jonge planten hebben vrij wat zorg noodig en moeten

in den oostmoesson, gedurende bel warmste gedeelte van den dag,

beschut worden. Ook moet men ze zorgvuldig begieten. Schaduw is

in de tuinen noodzakelijk. In Poerwokerlo zijn volwassen hoornen,

afkomstig van ’s Lands Plantentuin, die in 1856 eene partij van 2000

plantjes van Borneo’s Westkust ontving. Een 400 tal werd naar

Poerwokerto gezonden, waar nog 77 hoornen in leven zijn. In den

Cultuurtuin zijn de hoornen op 4 M. afstand van elkaar geplant.

Vroeger werd rondom eiken boom een kringvormige ruimte schoon

gehouden. Sinds een jaar geschiedt dit bij de helft der hoornen, bij

wijze van proef, niet meer.

De getah pertja van dezen boom munt uit door homogeniteit en

vastheid. De kleur van bet handelsproduct is rood lot roodbruin.

Oorspronkelijk is bet melksap wit en de kleur zal toegeschreven
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moeten worden aan verontreiniging met stoffen uit de bast en

schorsdeeltjes.

De zaden bevatten een vet, dat bij de gewone temperatuur hard en

zuiver wil van kleur is.

Jammer genoeg, deze boom groeit in den Cultuurtuin vrij slecht,

zoodat nog niet aan geregeld aftappen der hoornen gedacht zou kunnen

worden. Uit een 8jarigen boom, den best ontwikkelden, die hier staat,

verkreeg ik bij het aftappen slechts 4 gram gelah pertja. Deze had

een grijze kleur.

Palaqiiiuin rostratum, Brck. (81). Komt voor op Banka.

Van dezen boom werd in Maart 1883 eene groote hoeveelheid zaad

uil Banka ontvangen, dat op overdekte kweekbeddingen uitgezaaid,

voor ’t meerendeel goed opkwam. In Oclober van helzellde jaar werden

de jonge plantjes uitgeplant op een onderlingen afstand van ruim

6 M. Zij groeiden goed door en de best ontwikkelde boomen hebben

nu eene hoogte van 10 M., bij een omvang van 0,46 M. Het melksap

van dezen fraaien boom geeft een product, dat niet de eigenschappen

van getah pertja heeft. Met water geeft het een geleiachtige massa.

De opbrengst is zeer gering. Uit 4 negenjarige boomen werd hij ’t aftap-

pen te zamen slechts 10 gram droog product verkregen. De cultuur van

dezen boom is dus te ontraden, tenzij het blijken mocht, dat het

melksap eenige toepassing kan vinden.

Palaquiiim Trciihii, Brck. (21). Afkomstig van Banka.

Een in ’sLands Plantentuin staande boom droeg in 1883 vruchten,

waarvan de zaden een 120tal plantjes leverden, die in Maart 1884

in den Cultuurtuin op 4 M. onderlingen afstand werden uitgeplant.

Ze groeiden krachtig door, maar hieven toch iets achter bij Pal. Gutta.

Door het maken van tjangkokkans kon de aanplanl uilgebreid worden.

In de eerste jaren hebben Pal. Treubii en zijn kleinbladige variëteit
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veel schaduw noodig. De hoornen in den Cultuurtuin hebben een

hoogte van bijna 9 M., bij een dikte van 0.56 M. Onlangs hebben

ze rijkelijk vrucht gedragen. De qualileit van de getali perlja, die

deze boom levert, is vrij goed. Uit een goed ontwikkeld 8jarig

exemplaar verkreeg ik 40 gr. getali.

Palaqiiiiim Treuhii. var. |iarvifoliiiin. Brok. (18).

Deze variëteit werd in 1886 in den Cultuurtuin uitgeplant. De

plantjes zijn uit ’s Lands Plantentuin afkomstig. De aanplant is nog

te jong om voor aftapping in aanmerking te komen. De plantwijdte

is even groot als bij de vorige.

Payena Ijeerii. Krek. (25). (M. Njaioh balam bringin).

Deze getali pertja leverende boom groeit op Sumalra (in de residentie

Palemfang), Banka, Riouw, Borneo en Ambon. De aanplanl in den

Cultuurtuin dateert van November 1884. De planten worden van

zaden gewonnen en op 4 M. ouderlingen afstand geplant. De jonge

planten zijn zwakker dan die van de Palaquiumsoorten, ze worden

door Albizzia’s beschaduwd. Als de hoornen wat ouder zijn, groeien

ze krachtig door. De ruim 7jarige hoornen dragen bier ook reeds

rijkelijk vrucht. Ze zijn 7.5 M. hoog en hebben een omvang van

0.31 M. De getah pertja van dezen boom is van minder goede

qualiteit dan die der andere behandelde Palaquium soorten (Pal. rostr.

natuurlijk uitgezonderd), ook is de opbrengst aanzienlijk veel geringer.

Uit 2 zevenjarige booinen kon ik respectievelijk slechts 3 en 4 gr.

product winnen.

Panlciiiii speetahile, Mees. (50). (
Bengaalsch gras)..

Van deze grassoort werden in 1880 zaden uit Kew ontvangen, die
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uitmuntend opkwamen. Tn 1882 werden o. a. naar Kepandjen zaden

gezonden, die in Juli werden uilgezaaid. Aanvankelijk kwam er niets

van op, maar in October werden 2 plantjes zichtbaar en later nog

vier. Deze breidden zich zeer sterk uit. Met weinig planten krijgt

men spoedig een groot terrein beplant. Hel vee eet dit gras gaarne,

maar men moet het gemengd met ander gras geven, om buik-

aandoeningen te voorkomen. Van den aanplant in den Cultuurtuin,

die zich zeer goed ontwikkelde, worden groole hoeveelheden zaad

verstrekt.

Parkia speciosa, Hsskl, (8). (M. hele). Inheemsch op

Java.

Deze boom, waarvan zich in den Cultuurtuin een kleine aanplant

bevindt sedert Januari 1880, is aangeplant om een oordeel te kunnen

vellen over zijn geschiktheid als schaduwboom, die volgens sommigen

niet groot is. Een groot bezwaar ertegen is zijn langzame groei.

De nu 12jarige boomen hebben een hoogte vau 8— 14 M , bij een

omvang van 0.5—1.05 M.

De onrijpe zaden, die sterk rieken, worden door de Inlanders gaarne

gegeten. Het verdient vermelding, dat men de pete liever terstond

op de plaats van aanplanl zelve en niet vooraf op kweekbeddingen

uit moet zaaien Hoe voorzichtig liet ook geschieden moge, toch doet

het overbrengen veel plantjes verliezen.

Paspalinii spec. (47). Afkomstig uit Brazilië.

Uit Brazilië werden in 1884 zaden van een grassoort ontvangen,

dat nog niet gedetermineerd is. Zij kwamen goed op. Dit gras heeft

kruipende stengels, die zich sterk verlengen. Uitstoeling van beleekenis

blijft echter achterwege.

Braziliaansch gras (51). In 1886 zond het Ministerie van Koloniën

zaden van een grassoort, dat uitmuntend slaagde. Het stoelt goed uit
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en wordt gaarne door liet vee gegeten. Van de aan verschillende

personen verstrekte zaden kwamen eveneens goede berichten in.

Een aanplant van Bengaalsch gras (47
1

)
vindt men in de onmid-

dellijke nabijheid der hierboven genoemde grassoorten. Ook dit

groeit hier uitmuntend.

lNiyllantliiis Urimiria. Vk ill «1. (8).

Deze plant groeit door geheel Indië in ’t wild. Zij bevat een

billerstof, pseudochiratine genaamd, en een alcaloïde. De in Januari

1892 gemaakte aanplant moet materiaal geven voor pharmac. chemisch

onderzoek. De plantjes zijn van zaad gekweekt, dat in potten uit-

ge/.aaid werd.

I*iper I\igruin, Ij. (78, 79, 40). (M. Lada, S. Pedes; Peper).

Inheemsch in den Indischen Archipel.

Door den Plantentuin waren vroeger reeds zaden, o. a. in 1859

naar Japan, verzonden. De aanplant in den Cultuurtuin dagleekent

van Februari 1877. De planten, die kapokboomen, welke 2.4 M. van

elkaar verwijderd staan, tot steun hebben, ontwikkelden zeer goed en

droegen in 1882 rijkelijk vruchten. In 1884 was de gemiddelde

opbrengst per plant 1.5 K.G., in 1885 2.8 K.G. In dat jaar konden

groote hoeveelheden zaad aan ambtenaren van het Binnenlandsch Be-

stuur verstrekt worden, terwijl bovendien nog veel witte peper bereid

werd, die op de producten-vendutie goede prijzen behaalde. In 1886

daalde de productie tol 0.5 K.G. om in het volgend jaar weer te

stijgen tot 1.23 K.G. In 1886 werden de planten getopt op een

hoogte van 5 M. Dit wordt jaarlijks herhaald. De nu 15jarige tuin

ziet er uitstekend uit en produceert rijkelijk. In December 1887

werd ook een uit Djohor ontvangen peper-varieteit aangeplant, die

na 2 jaar een lengte van 1.6 M. bereikt had.

Bij de gewone peper vergeleken, draagt deze variëteit vroeger vrucht,
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doch verlengt zich minder snel. De vruchtjes zijn grooler en daardoor

meer geschikt voor het bereiden van wille peper. Aan een der ruim

2jarigc planten bedroeg het aantal trossen 169.

Van de peperplant verkrijgt men zoowel de zwarte als de wille

peper. Dit hangt af van de bereiding. Om zwarte peper te bereiden,

die uit ongeveer even groote korrels bestaat, moet men de trossen

plukken kort voordat de vruchten rijp zijn. Onmiddellijk na den

pluk worden ze in de zon gedroogd en na de droging scheidt men

de vruchtjes door eene lichte wrijving van de stelen. De witte peper

wordt o. a. verkregen door de rijpe geel- of oranje-gekleurdc

vruchten gedurende 2 etmalen te broeien en dan flink af te wrijven,

waardoor de lagen van de opperhuid verwijderd worden. . Na be-

hoorlijke afwassching wordt het product gedroogd.

De peper bevat een aetherische olie, die in reuk en smaak met de

korrels zelven overeenkomt, een weeke hars, die brandend smaakt, en

piperine, een smakeloos alcaloïde.

Men kan de peper, die tot op een hoogte van 300 M. groeit in

een vochtig klimaat, vermenigvuldigen door zaden en stekken.

Kweekt men peper van zaad dan kiest men de grootste en rijpste

vruchtjes, van krachtige sterk vruchtdragende planten, die men in

zand laat kiemen op een beschutte plaats, wat 25—30 dagen

duurt. Men begiete slechts matig. De jonge plantjes stelt men

geleidelijk aan het licht bloot en beschut ze alleen gedurende het

warmste gedeelte van den dag. Men kan ze in kweekbedden over-

breugen, totdat ze groot genoeg zijn om uitgeplant te worden.

Bij hel voorlplanten door stekken, kan men gebruik maken van

bewortelde stekken, van liggende stengels, die men voorzichtig uit-

graaft of van onbewortelde stekken van den klimmenden stengel, die

men boven en beneden een knoop heeft afgesneden en zoodanig in

den grond plaatst dat de snijvlakken hoven blijven. Men plant de

stekken dwars voor den sleunboom. Stekken afkomstig van takken

zijn af te keuren. Als de planten de hoogte bereikt hebben, waarbij

de bladeren den scheeven vorm aannemen, maakt men ze los en legt

de losgemaakte ranken rondom den sleunboom of wel, wanneer de

planten zwak zijn, begraaft men ze. De topeinden bindt men legen
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den steunhoom. Als sleunboom gebruikt men de Albizzia stipulata,

de dadap en de kapok.

l*iili<‘4»»lol>iiiiii Saman. ItniHi. (91). (Regenboom).

Afkomstig uit Trinidad.

Van dezen boom, die door 's Lands Plantentuin onder <fen naam

Sopbora uit Trinidad ontvangen was, maar die later bleek dezelfde te

zijn als de Inga, Calliandra of Pithecolobium Saman, werd in 1878

een aanplant gemaakt. De boomen groeiden krachtig en bereikten

na één jaar reeds een hoogte van 4 M. Ze ontwikkelden zich echter

onregelmatig, waarschijnlijk doordat de aanplant slechts aan 2 zijden

open was en de planten bet licht zochten. In 1881 hadden de boomen

een omvang van 7 dM. Nu hebben ze een hoogte van ± 24 M.,

terwijl de omvang van 1.4—2.5 M. bedraagt. Ze gaven rijkelijk

vruchten. Als schaduwboom schijnt Pithecolobium Saman wel geschikt,

ten minste in den Cultuurtuin groeit in zijn schaduw een aanplant

van cacao, die goed gedijt. De peulen bevatten een zoete stof, evenals

de vruchten van den Johannesbroodboom (carobae). Deze peulen

komen in den laatsten tijd als valsche carobae in den handel.

De bast bevat, volgens D r
. Greshoff, een zeer vergiftig alcaloïde,

dat nog nader onderzocht zal worden.

De cultuur is gemakkelijk. De zaden zaait men in pollen of in

overdekte zaadbeddingen niet te dicht uit. Als de planten 15 cM.

hoog zijn, kan men op kweekbeddingen, die van een alneembare

bedekking voorzien zijn, overplanlen, en wanneer ze een hoogte van

45 cM. bereikt hebben, zet men ze in de vooraf gereed gemaakte

planlkuilen op een omleidingen afstand van 6 M.

Aan de wortels van jonge exemplaren van dezen boom vond ik

de bekende worlelknolletjes der Leguminosae.
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Pogostcmon Pateliouly, Pellet. (88). (M. Dilem).

Uit Engelsch-Indië op Java ingevoerd.

De kleine aanplant, die van April 1891 dagteekent, is aangelegd

met het oog op het winnen van de aetherische olie. Schimmel <fc Co.

maken in hun bericht van October 1890 melding van Dilemblaren,

die zij van Java ontvingen en die uitmuntten door een zoo fijne

Patchoulygeur als bij handelswaar anders niet gevonden wordt. De

planten staan op 1.2 M. onderlingen afstand en zijn van uitloopers

verkregen. Volgens eene mondelinge mededeeling van D'. Burck, is

het niet onwaarschijnlijk, dat verschillende Pogostemon-soorten, bekend

onder den naam van Dilem, variëteiten zullen blijken te zijn van

Pogoslemon Heyneanus, Benth. Uit de hier gekweekte dilemblaren

kon ik onlangs een niet onbelangrijke hoeveelheid aetherische olie

bereiden, die ter beoordeeling der handelswaarde naar Europa gezon-

den zal worden. De aanplant is echter nog te jong om over de

rentabiliteit een oordeel te kunnen uitspreken.

Polygala oleifcra, Ueckel. (11). (
Boterplant ). Vader-

land: Midden-Afrika.

In 1887 ontving ’sLands Plantentuin, van den directeur van den

Botanischen tuin te Parijs, zaden van deze plant, die gezegd werd de

moederplant te zijn van een vet van uitmuntende qualiteit, »beurre

du Gabon” geheeten. In Januari uitgeplant, kiemden de zaden uitste-

kend. In de 2de helft van April vertoonden zich de eerste bloemen

eu omstreeks half Mei kon een aanvang gemaakt worden met den

oogst, die voortduurde tot 28 September. Onophoudelijk ontwikkelden

zich nieuwe bloemen aan den voortgroeienden bloemtros en werden

nieuwe zaden gevormd. Het vet, dat uit de zaden bereid werd, was

lichtgeel, bezat een aangenamen en zuiveren smaak en kwam in smelt-

punt overeen met boter. Het werd gezonden aan D r
. Mouton, directeur

van de margarinefabriek te ’s Gravenhage, met verzoek zijne opinie

omtrent dit vet wel te willen mededeelen. Het vel was onderweg

30
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rans geworden, maar men was van oordeel dat het in verschen toe-

stand wel toepassing zou kunnen vinden. De Heer Mouto;x meende,

dat de prijs hoogstens /' 16.— per 100 Kg. zou mogen bedragen.

Bleek het product bruikbaar, dan zou meer betaald kunnen worden.

In iVIarseille scheen de waarde echter slechts 22 frs. per 100 Kg.

geschat te zijn. De oogst in den Cultuurtuin liep echter groot gevaar,

daar een hevige ziekte in den aanplant uitgebroken was, vermoedelijk

veroorzaakt door nematoden. Toch kon in 1889 145‘/
2

Kg. van

1 ’/
4

bouw (bijna 1 HA.) geoogst worden, die groolendeels aan D 1

Moutox gezonden werden. Over de qualiteit van het vet was het

oordeel van dien aard, dat meerdere proeven zeer gewenscht voorkwamen.

Er werden nu 5000 Kg. verlangd a f 10.— per 100 Kg. fr. Amsterdam

Hoewel proeven door aanvragers op verschillende hoogten (180, 300 en

930 M.) genomen goede resultaten gaven, geloof ik niet, dat de hier

opgedane ervaringen de verwachting wettigen, dat, hij de geboden

prijzen, de cultuur voordeelig zal zijn.

D r
. Greshoff vond in de zaden 39.5—41% vet. Het bestaat voor

60% uit een vloeibaar gedeelte en voor 40% uit een vast vet, dat

eerst bij 49° C. smelt.

In den Cultuurtuin wordt de Polygala in goed bewerkten en be-

mesten grond in rijen, die 60 cM. van elkaar verwijderd zijn, dicht

uitgezaaid.

Popwwia |»i*o<*ar|»a. ïCnril. (28). Inheemsch op Java.

Van deze plant bezit de Cultuurtuin sinds Januari 1887 een aanplant,

waarin de boompjes op een onderlingen afstand van ongeveer 4 M.

geplant zijn. De ontwikkeling ervan was zeer bevredigend. In den

bast vond Prof. Eijkman, tijdens zijn verblijf te Buitenzorg, een alca-

loïde. De aanplant moet materiaal leveren voor pharm.-chemisch

onderzoek.
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Ricinus communis, Ij. (7, 60, 99). (M en S. Djarak).

Het vaderland van deze plant is subtropisch Afrika.

Van deze plant zijn onlangs op verschillende plaatsen in den Cultuurtuin

variëteiten uitgezaaid, om gegevens te verzamelen over de opbrengst

aan olie, die bekend is onder den naam van ricinus-, wonder- of caslorolie.

De zaden, die men te voren 1—2 dagen kan weeken, werden op

2.4 M. onderlingen afstand uitgelegd.

Men plant de ricinus ook wel op niet irrigeerbare gronden en als

tweede gewas op sawahs. De plantwijdte neemt men dan geringer,

bijv. 1.5 M. De geschilde zaden bevatten ruim 50% olie, die men

door persing eruit kan bereiden. De achterblijvende perskoeken

worden als mest gebruikt. De zaden van de grootzadige variëteit

schijnen de beste olie te geven.

Schleichera trijuga, Willd. (87) (M. en S. Koesambï).

Vaderland : Nederlandsch-Indië.

Deze boom, uit welks zaden een olie bereid wordt, die een bestand-

deel vormt van de Makasarolie, werd in Maart 1878 in den

Cultuurtuin aangeplant. De aanplant heeft zich goed ontwikkeld, en

de boomen, die op een onderlingen afstand van 5 M. staan, hebben een

hoogte van 9— 10 M. bij een omvang van + 65 cM. De olie uil

de pitten smelt bij 22°, zij bevat eene geringe hoeveelheid blauwzuur,

hoewel er in de zaden geen amygdaline aanwezig is.

In de schaduw van dezen boom is een aanplant van de klimmende,

caoutchouc leverende plant »Gimber kebo”.

Scsamimi iiiclicuui, R. C. (11). (
Widjen). Oorspronkelijk

op de Soenda-eilanden.

Deze plant wordt sedert onheugelijke tijden door de Inlanders

gecultiveerd om de zaden
,
die tol meer dan 50% van een vette olie
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kunnen bevatten. De, bij de eerste persing (25—30%) verkregen,

olie is als fijne lafelolie te gebruiken en, naar bel schijnt, wordt zeer

veel ervan ingevoerd in de olijfolie-produceerende landen, om later

onder den naam van olijfolie weer uitgevoerd te worden. Volgens

Van Gorkom is de Javawidjen armer aan olie dan de Eng.-Indiscbe

en Levantsche soorten. Op Java plant men bier en daar de widjen

tegelijk uit met padi op droge velden. Men verkrijgt dan echter

weinig product. In 1876 en 1877 werden er door D r
. Scheffer in

den Cultuurtuin proeven mede genomen. Die in 1876 mislukten door de

zware regens. In 1877 werd een opbrengst verkregen van 22 picol

zaad per bouw. In 1878 was de oogst doorliet ongunstige weer gering.

Er zijn van Sesamum indicum verschillende variëteiten. In den Cul-

tuurtuin worden er jaarlijks 2 uilgezaaid (nl. met witte eu zwarte

zaden) op rijen, welke 0.65 M. van elkaar verwijderd zijn. Vroeger

nam men proeven in ’sLands Plantentuin met uit Europa ingevoerd

zaad. De resultaten waren wel niet ongunstig, maar de planten

groeiden minder krachtig dan die uit Java-zaad gewonnen werden.

Shoi•ea stenoptera, BSrck. (35). (M. Tengkawaïig). Het

vaderland van dezen boom is Borneo.

In den Cultuurtuin werd in 1886 een aanplant gemaakt. Uit Borneo

waren zaden ontvangen; deze legde men op kweekbedden uit. Toen

de plantjes voldoende sterk waren, werden ze overgeplant. Aanvankelijk

ontwikkelden zij zich krachtig, later minder goed. Opvallend is het,

dat één exemplaar, dal zich tegenover het nieuwe chemische labora-

torium bevindt en ter plaatse uitgezaaid werd, de anderen in ont-

wikkeling verre overtreft. Terwijl toch in de aanplanting de boomen

gemiddeld eene boogie hebben van ruim 5 iVI., bij een omvang van

20 cM., is bet niet overgeplanle exemplaar bijna 14 M. boog, terwijl

de omvang 65 cM. bedraagt.

In den laatsten oostmoesson beeft deze boom rijkelijk gebloeid, zonder

echter vruchten te geven.

Op een hoogte van 1400 M. ontwikkelen de planten zich niet; op
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600—700 M. daarentegen gelukt de cultuur wel. Op Borneo groeit

de boom bij voorkeur aan de oevers der rivieren. Ook komen ze in

’t gebergte en op zware kleigronden voor, maar tieren dan minder

welig en geven ook minder vruchten.

De zaden ontkiemen zeer spoedig. Op Borneo legt men ze te ont-

kiemen in kokers van bamboe, ter lengte van 0,2—0,3 M. Na 3—

4

maanden, als het stammetje 0,5 M. hoog is, plaatst men de bamboe

met de plant in den grond. Hel hout is van slechte hoedanigheid.

Naar het schijnt beginnen ze eerst in hun twaalfde jaar vrucht te

dragen. Zware regens ten tijde van den bloei en het rijpen der vruchten

doen de oogst mislukken. Men beweert dan ook, dat de boom zeer

onregelmatig draagt. De zaden bevatten een hard vet, tengkawang

genoemd (zie ook Isoptera borneensis), dat door Prof. Eijkman onder-

zocht werd, die geen verschil in smeltpunt vond met dat der overige

tengkawangsoorten en het dezelfde technische waarde toeschreef.

Siiiilax syphilitica, H. et B. (75). (Sarsaparilla). In-

heemsch in Noord-Granada.

Van deze plant bevindt zich een kleine aanplant in den Cultuurtuin

sinds Maart 1886 onder schaduw van Cedrela serrulata. De bijwortels

van verschillende smilaxsoorten geven de Sarsaparilla. De Indianen

beweren van de Smilax syphilitica, dat het een specie is, waardeloos

voor «Salsa”, zooals zij de Sarsaparilla noemen, wat echter niet over-

eenstemt met de hieronder aangehaalde resultaten van Rost van

Tonningen.

In 1856 vestigde Teijsmann de aandacht op de Sarsaparilla, die

eenige jaren te voren in ’sLands Plantentuin ontvangen was, van den

Heer Weimar te Batavia, die ze van Prof. De Vriese kreeg.

Het was zijne bedoeling ze tegen dadapboomen in koffietuinen te

laten klimmen.

In 1857 waren er nog geene planten beschikbaar. De Regeering

wenschte proeven er mede te nemen in Besoeki. Teijsmann stelde

een dichter bij Buitenzorg gelegen residentie voor. Men begon destijds
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al zulke proeven in de residentiën te doen, daar er in den Botanischen

tuin geen plaats was en de Cultuurtuin nog niet bestond. In Banten

zijn er alleen proeven genomen in 1859. Bost van Tonningen onder-

zocht vergelijkenderwijze de hier gekweekte sarsaparilla en de van

elders ingevoerde, zooals die hier gebruikt werd. Hij kwam tot het

resultaat, dat er zeer groole overeenkomst in samenstelling bestaat,

zoodat. het volgens hem als bijna zeker gesteld kan worden, dat

ze van dezelfde moederplant afstammen.

Solaiitlra graii<lifllora, Sw. (20). Alkomslig uit Jamaica.

Deze plant is in 1886 voor pharmaceutisch onderzoek aangeplant

en werd van marcottes gekweekt.

Vooral de wortelbast is, volgens prof. Eijkman, rijk aan alcaloïde.

In hetzelfde vak vindt men Tiliacora acuminata, een slingerplant, die

op de Soenda eilanden voorkomt en door de Inlanders gebruikt wordt

bij sommige ziekten.

Sophora toiiientosa, Ij. (86). (M. Oepas bidji). Groeit op

de kusten van Java en in de Molukken.

Deze plant, die, volgens D r
. Greshoff, in de zaden een vergiftig

alcaloïde bevat, dat waarschijnlijk hetzelfde is als hetgeen in de gouden

regen voorkomt (cystisine) laat zich zoowel door zaad als door mar-

cottes vermenigvuldigen. De ondervinding in den Cultuurtuin — waar

de oudste exemplaren nu ruim 2 jaar oud zijn — leerde, dat de

planten beter in de volle zon dan in de schaduw groeiden. Enkele

exemplaren hebben reeds vrucht gedragen.

Sorgliiiiu vulga re, Pers. (S. Djagoeng tjelik).

Volgens Teijsmann worden sommige «sorgho’s ’ sinds onheugelijke
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tijden op Java gecultiveerd. In 1858 ontving ’sLands Plantentuin

zaden van nieuwe variëteiten, bezorgd door het Ministerie van Koloniën.

In 1859 kon een groole hoeveelheid zaad van 12 verschillende «soorten”

van hier verzonden worden. Deze waren grootendeels uit Parijs ont-

vangen. Met Sorghum campanum, die in 1875 uit Italië ontvangen

was, werden proeven op Tjibodas genomen, die slechts middelmatig

slaagden. Sorghum cafrorum daarentegen gaf uitmuntend product.

D r
. Scheffer zegt echter, dat het niet te verwachten is dat de cul-

tuur op Java ooit in ’t groot gedreven zal worden, door de moeilijk-

heid van het ontbolsteren van het zaad. De inlander beschouwt

Sorghum meer als lekkernij en plant slechts kleine hoeveelheden voor

eigen gebruik. Daar Sorghum goed uitloopt, als de stengels afgesneden

worden, meent D r
. Scheffer, dal de aanplanl ervan aan te bevelen

is voor veevoeder. Ook de korrel is daarvoor geschikt. Jaarlijks

wordt er in den Cultuurtuin op sawahs, als tweede gewas, eene kleine

hoeveelheid Sorghum aangeplant.

Steiiotvopis Itrotcroi. Hsskl. (93). Behoort in Australië

thuis.

De bast en de blaren van deze plant bevatten een giftig alcaloïde.

De Cultuurtuin heeft een kleinen aanplant, die in Februari 1891 in

den grond gebracht werd en dienen moet voor pharmac.-chemisch

onderzoek. De heesters staan op een onderlingen afstand van 2.7 M.

Ze werden van marcottes gewonnen.

Str»|»!iaiithiis «licliotomiis, IK C. (33, 34). Komt op

Java voor.

Van deze klimplant werd in Januari 1891 een aanplant gemaakt

in den Cultuurtuin. De plantjes waren afkomstig uit ’sLands Plan-

tentuin. Ze werden tegen kapokboomen geplant op bijna 6 M. onder-

lingen afstand. De groei liet niet te wenschen over. De planten, die
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van zaad gewonnen werden, moeten materiaal geven voor pharmac.-

cliemisch onderzoek. Verschillende Slrophanthus-soorten bevatten melk-

sap. In de zaden van sommigen komt een glucoside voor, dat den

naam draagt van Strophanthine.

Swietenia macropliylla. ? (Langs 53, 51 enz.).

Van deze boomsoort, die nauw verwant is aan het mahonihoul,

werden in December 1888 een rij plantjes langs de grens van den Cultuur-

tuin en het krankzinnigengesticht uitgeplant. Reeds na een jaar hadden

zij eene hoogte van 2.75 M. en nu, op ruim 3jarigen leeftijd, zijn

de meesten reeds 5—6 M. hoog, terwijl hun omvang 0.18—0.24 M.

bedraagt. De hoornen staan in de volle zon op een terrein, dat niet

door vruchtbaarheid uitmunt. Ze werden 2.7 M. van elkaar ver-

wijderd uitgeplant.

Swfetenia llaliagoni. L. (10). {Mahonihoul). Vaderland:

Z. Amerika.

Van deze plant, reeds lang in den Plantentuin aanwezig, werd in

1871 eene hoeveelheid zaden ontvangen. De daarvan gekweekte

planten groeiden goed en bereikten in 2 jaren eene hoogte van

4.4 M. Later werden nog jonge plantjes uit Ceylon en zaden uit

Jamaica ontvangen. Uit deze laatsten werden 253 plantjes gekweekt,

die, toen ze ongeveer 50 cM. hoog wai'en, in den Cultuurtuin

werden uitgeplant. Deze aanplant groeide aanvankelijk goed door,

maar had in 1885 van een gqraziekte te lijden, waardoor de

hoornen sterk leden. Door grondbewerking, bemesting en drainee-

ring gingen de hoornen later weer goed doorgroeien. In 1886 hadden

de toen 6jarige hoornen een gemiddelde hoogte van 7 M., hij een

omvang van 0.54 M. en nu in Maart 1891, is de hoogte der best

ontwikkelde hoornen 15 M., terwijl de omvang 0.76 M. bedraagt.

Nog beter dan in het Buitenzorgsche, waren de uitkomsten van

proeven door den houtvester van Rembang—Blora genomen. Het
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krachtigst groeiden de planlen in het zilte zand, bijna onmiddellijk

aan het zeestrand. Schaduw werkt nadeelig op den groei der Maha-

goniboomen. Behalve door zaden, lalen zij zich ook door marcottes

vermenigvuldigen. De zaden zaait men uit op kweekbeddingen ; als

de plantjes eene hoogte van 30—60 cM. hebben, kan men ze uit-

planten. De gom, die deze boom soms uitzweet, is in water oplosbaar.

Tanghinia veiienifera. Poii*. (8). Afkomstig van Mada-

gascar.

De zaden van deze plant bevatten een vergiftige stïkstofvrije stof,

tanghinine, die in eigenschappen groote overeenkomst vertoont met

cerberine. Het is een sterk hartsgift. Op Madagascar wordt de plant

voor » Godsoordeel” gebruikt. De aanplant in den Cultuurtuin is eenige

maanden oud; de planten staan op 2.5 M onderlingen afstand. Ze

werden door marcotteeren verkregen.

Thea assamica, Griff. (22). I

Thea chinensis, Sinis. (26). )

Het Vaderland van de thee is waarschijnlijk Zuid-China en Assam.

In 1826 ontving ’sLands Plantentuin van Dr
. Siebold eenige zaden

van thee, die hier welig bleek te willen groeien en in 1827 had men

reeds een theetuin met 800 planten. Van dien tijd af breidden zich

de aanplantingen over Java uit en ook bel Gouvernement legde zich op

de cultuur toe, maar met zeer ongunstige Gnantieele uitkomsten, zoodat

men langzamerhand de cultuur inkromp en ten slotte geheel losliet.

In den Cultuurtuin dateert de thee-aanplant van 1886 en bestaat

uit Thea chinensis (Javathee), Thea assamica en Thea as., hybride

Ceylon, (Assamthee). Op West-Java groeit de thee het best op

een hoogte van 450—600 M.

Bij de cultuur en bereiding gaat men — in grove trekken be-

schreven — op de volgende wijze te werk.
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De theepitten laat men op overdekte zaaibedden, die met zand voor-

zien zijn en dagelijks begoten worden, ontkiemen. Zoodra de zaden

ontkiemd zijn, brengt men ze over in kweekbedden (waarin men ook

wel dadelijk uitzaait), die met gedroogde varens of iets dergelijks

bedekt zijn en legt ze op een ouderlingen afstand van 8 cM. uit. Een

maand vóór men de jonge plantjes, die liefst omstreeks 13—30 cM.

boog moeten zijn, uitplant, vermindert men de bedekking geleidelijk

en neemt ze ten slotte weg. In de tuinen neemt men de plantwijdtc

op 0.9 X 1-2 M. ongeveer, voor Assam- en op 0.73 X 0.9 M. voor

Chineesche- of Ja val bee. De plantwijdte bangt natuurlijk af van de

vruchtbaarheid van den grond. Voor goede afwatering moet men zorgen,

en ook worden in de tuinen gaten gemaakt om verlies van grond

door afspoeling zooveel mogelijk tegen te gaan. Na 2—3 jaar ongeveer

is de theeheester oogslbaar. Nadat men geplukt (‘) beeft, wacht men

bij Java-thee telkens 40 dagen, voor men op nieuw plukt. Evenzoo

na de snoeiing. In bet begin van den Westmoesson snoeit men Java-

thee diep en zorgt ervoor, eene breede snoeivlakte te verkrijgen; in

Maart of April wordt nog eens minder sterk gesnoeid. De hoogte

der heesters bedraagt dan + 33 cM. Er worden in de tuinen nieuwe

gaten gemaakt en het snoeisel wordt in de oude gaten begraven.

Bij de Assamthee wacht men na den eersten pluk 40 dagen en plukt

dan verder om de 8 of 10 dagen. Er wordt éénmaal bij het begin

van den Westmoesson flink gesnoeid; de heesters laat men echter

hooger worden dan die van de Chineesche thee, bijv. 73—90 cM.

De tuinen worden om de 40 dagen schoongemaakt en de gaten uit-

gediept. Een insect Helopeltis Antonii berokkent dikwijls groote schade

aan de theetuinen.

De versch geplukte theeblaren, die gewoonlijk ’s namiddags in de fabriek

afgeleverd worden, Iaat men ’s nachts en ’s morgens vroeg, zoo mogelijk

binnensbuis, verflensen. Dan worden ze op zoogenaamde roltafels 20—30

minuten gerold, vervolgens, nadat men ze ter losmaking der ontstane

pakjes of ballen in een draaiende zeef gebracht heeft, gedurende ruim 2

(') De Heer Mundt van Parakan Salak gaf in »Teijsmannia” 3e aft. v. d. 3en Jaarg. eene

korte handleiding voor het snoeien en het plukken der theeplant, en voor de bereiding

van thee /.onder raachineriën.
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uren op horren of «kleurbakken”, dikwijls onder natte doeken, uitgespreid

ter fermentatie, zooals men het noemt. Gedurende de fermentatie, wier

duur van verschillende omstandigheden (weêr, warmte, hoogte enz.) af-

hangt, kan men. de thee eenige malen keeren. Als de kleur van de

bovenste laag roodachlig bruin is, worden de blaren gedurende een 5-tal

minuten nagerold en daarna in een droogtoeslel, tegenwoordig meest

een zoogenaamde Sirocco, gedroogd op 11 °—87° C. Dan wordt de thee

uitgezocht, gezeefd en in met theelood gevoerde kisten verpakt. De

van de fijne topblaren bereide thee heet Pecco, die van de andere

blaren, naar de mate der fijnheid, Souchon en Congo. Groote hoeveel-

heden Java-thee van slechte kwaliteit worden door Chineezen te

Cheribon door bijvoeging van bloemen, in geuriger product omgezet.

Wil men groene thee bereiden, dan worden de versche of zwak ver-

flenste blaren dadelijk in sterk verhitte pannen gebraden en daarna

verder bewerkt, ongeveer als bij de andere thee. Behalve de stoffen,

die men in alle gedroogde blaren vindt (eiwitstoffen, looizuur enz.)

bevat de thee caffeïne, waarvan het gehalte in blaren van verschillenden

leeftijd zeer verschilt. Terwijl jonge bijna 5% kunnen bevatten, daalt

het in oude blaren tot beneden 1%. Asch- en looizuurgehalte volgen

juist den omgekeerden gang. Bij het bewaren krijgt de thee sterker

aroma.

D r
. Greshoff vond in Assam-theezaden sporen caffeïne, verder

saponine en ongeveer 20% van een vloeibare vette olie. De Chineesche

theezaden bevatten sporen saponine en iets meer olie, dan die van

de Assam-thee.

Theohroina hicolor, Hiiiiil». et Bonpl. (25, 91,69).

(Cacao).

In 1881 werd hier een kist met planten, afkomstig uit Nicaragua,

via Utrecht, ontvangen. Velen gingen kort na de ontpakking dood.

Toch konden er een voldoend aantal goed doorgroeiende exemplaren

in den Cultuurtuin geplant worden. In 1882 waren ze aan dezelfde

plaag als de gewone cacaoboompjes onderhevig nl. ze werden aange-
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tast door een kleine tor; ze hielden zich echter staande en begonnen

weer goed door te groeien. Deze Cacao behoort tot de soort, wier

zaden op de doorsnede rood of paars gekleurd zijn en dus (zie onder

Theobroma Cacao) van minder goede qualileit heeten te zijn. Voor

de cultuur en de bereiding van het product geldt hetgeen in het

volgende artikel gezegd wordt. Op Java is deze soort nog slechts in

beperkte hoeveelheid aangeplanl. De oogst is in den Cultuurtuin nog

niet voldoende geweest, om het product te bereiden en er een oordeel

over uit te spreken.

Eene hier van Christy te Londen ontvangen cacaosoort heeft

vruchten, die in onrijpen toestand groen gekleurd zijn en later hoog

oranje worden. De zaden zijn aan twee zijden afgeplat.

Theobroma Cacao, L. (85, 27, 75). (Cacao). Inheemsch

in de bosschen van de Amazonestreek, tot op een hoogte van

400 M.

’s Lands Plantentuin verstrekte in 1850, van dezen vóór 1830 reeds

ingevoerden boom, zaden. In den Cultuurtuin zijn aanplantingen van

verschillenden leeftijd. Sommigen zijn onder de schaduw van Albiz-

zia moluccana, anderen onder die van Cedrela serrulata (soeren) of van

Pithecolobium Saman, geplaatst.

De gekweekte soorten kunnen verdeeld worden in zoogenaamde

Criollo en Forastero Cacao. Vroeger werd de eerste in Triuidad

geteeld, maar ten gevolge van een ziekte is zij nagenoeg geheel door

de tweede verdrongen. De eerste soort is op Java en Ceylon ingevoerd

door de Hollanders. De Cultuurtuin bezit de eerste, die beter heet

te zijn; de zaden zijn op de doorsnede wit of witachlig gekleurd.

In de benedenlanden geeft de Cacao eerder vrucht dan in hoogere

streken.

De cultuur heeft veelal op de volgende wijze plaats. De zaden

worden op zaaibedden, die bedekt zijn, uitgelegd, of wel, wat met

het oog op het uitplanten gemakkelijker en beter is, in met aarde

gevulde mandjes geplant. Na ongeveer 14 dagen zijn ze hier ontkiemd.
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Wanneer de kiemplantjes een paar blaadjes ontwikkeld hebben, worden

ze op kweekbedden gebracht, en in den regentijd, als ze een hoogte

van + 30 cM. bereikt hebben, uitgeplant op een onderlingen afstand

van 4.5 Meter (‘).

Sommige planters leggen de zaden onmiddellijk op de plaats uit,

waar men de boomen blijvend wil houden. Door systematisch snoeien

zorgt men, dat de boom beneden behoorlijke primaire takken gevormd

heeft, vóór men hem laat doorschieten.

De tuinen moet men goed schoonhouden. Raadzaam is het, een-

maal per week zwarte afgestorven vruchten te verzamelen en te

verbranden.

De ondervinding heeft geleerd dat dit goede resultaten geeft. Een

der hoofdkwalen toch bij de cacaocultuur is juist het zwart worden

en verdrogen der vruchten. De vruchten, die bij meer gewilde soorten

eene donkerroode kleur hebben, bevatten een 30lal zaden, die omge-

ven zijn door een suikerhoudend vruchtvleesch. Er is ook een variëteit

met geelachtig witte vruchten, die echter op Java bijna niet aange-

plant wordt. Om de cacao de door den handel gewenschte eigen-

schappen te geven, laat men de versche pitten eenigen tijd op hoopen

gisten, waarbij de temperatuur tot 50° kan stijgen. Onder rijkelijke

koolzuur ontwikkeling ontstaat alkohol. Sommigen doen de gisting

twee dagen duren, wasschen de boonen dan af en laten ze nogmaals

24 uur op hoopen liggen. Daarna worden ze in de zon uitgespreid

en gedroogd. Anderen laten de gewasschen boonen eene zoogenaamde

nagisting ondergaan, waarbij de massa dagelijks wordt omgewerkt.

Wanneer de temperatuur niet meer stijgt, is de bewerking afgeloopen.

De kleur voor den handel moet uitwendig zijn als die van amandelen,

inwendig donkerder. Als men de boonen knijpt, springen ze in tal

van stukken uiteen. Behalve een groote hoeveelheid vet (45—55%
in de geschilde zaden) dat cacaoboter genoemd wordt, is theobromine

(1.5%) een zeer belangrijk bestanddeel.

De uitvoer van Cacao uit Java neemt in de laatste jaren zeer sterk

toe; het product behaalt goede prijzen.

(‘) Wellicht verdient het aanbeveling om gedurende de eerste jaren een spoediger produ-

ceerende plant er tusschen te plaatsen, bgv. Liberia koffie.
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Uncaria Gambir. Rxl». (77) (Gambir). Inheemsch op

Malaka, Riouw.

In den Cultuurtuin sinds December !882 aangeplant. De plant

wordt gecultiveerd om de blaren en twijgen, die een stof (gambir)

bevallen, welke er door koken mei water uit verkregen, en na indamping

en droging in den vorm van kleine cuben in den handel gebracht

wordt. De bereiding van gambir heeft op een vrij primitieve wijze

plaats. De jonge takken worden afgesneden en de blaren er afgestroopt.

Deze werpt men in een pan met kokend water, waarin ze eenige

uren blijven. Dan neemt men ze er uit en dampt de verkregen vloeistof

in. Is bet vocht genoegzaam ingedampt, dan schept men het in houten

emmers, waarin men bet onder omroeren laat stollen. Ook brengt

men de massa wel in platte houten bakken; als zij voldoende bard

geworden is, snijdt men ze in stukken. De bereiding verschilt in

details op verschillende plaatsen. Goede gambir heeft uitwendig een

bruine kleur, die op de breuk lichter is, veelal lichtgeel.

Ze bevat catechinelooizuur en catechine in zeer afwisselende ver-

houdingen
(

J

).

De gambirplant tiert goed op kleigrond met zand gemengd, waarop

eenige humus; hellingen van heuvels, die men van kreupelhout

gezuiverd heeft, zijn ook zeer geschikt. Vochtigheid is een uoodzakelijke

voorwaarde voor den groei; toch moet de grond het water goed

doorlaten.

In sommige streken zaait men ;
in andere stekt men gambir. Als

stekken gebruikt men niet te jonge takken, die in stukken gesneden

ter lengte van twee geledingen, schuin in den grond geplaatst worden.

(‘) in het vorige jaar onderzocht ik eenige monsters gambir, o. a. gambir afkomstig van

Bangka en van Singapore. Bangka g. Singapore g.

Het resultaat was: water % 18.5 16.2

asch 2.6 3.9

catechine ± 57. 42.

catechinelooizuur (door huid geabsorb.). 1.6 5.9

andere org. stoffen ± 20. 32.

100
" 100

"

Van Bangkaganibir was 2.5°/0 der org. stof onoplosbaar in kokend water en 10.3°/o >
n

kokenden alcohol. Van de Singapore gambir respectievelijk 5.5% en 16.1%.
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De zaden
, die uitermate licht zijn (25000 zaden in één gram) en

zeer spoedig hun kiemvermogen verliezen, worden op Riouw met de

volle hand op een kweekbed gezaaid. Als de plantjes 2 cM. hoog

zijn, worden ze tegen de zon beschut door klapper- of pinangblaren.

Is de hoogte 1 dM. dan plant men ze uit. De planlwijdle bedraagt

2 >1. Schaduw is niet noodig. Na 8 maanden ongeveer kan men

voor de eerste maal oogsten. Men snijdt 2 maal ’s jaars.

In den Cultuurtuin heb ik herhaaldelijk proeven laten nemen met

het uitzaaien van gambir. Het best gelukten ze hij hel uitzaaien

in potten met vochtige fijne tuinaarde, die in water geplaatst werden.

Na 14 dagen kwamen de zaden op. De jonge plantjes vereischten

hier de grootste zorg; ze groeiden zeer langzaam. Met stekken en

vooral met marcoltes slaagden de proeven ook.

De planten bloeien hier uitermate sterk, aan één exemplaar werden

in Maart van dit jaar niet minder dan 252 bloemtrossen geteld.

Urostiguia elasticimi, lliq. (75, 70). '(S. en M. Kavel-,

Caoutchouc). Inheemsch op Java.

Een halve houw fO.55 HA) werd in October 1882 hiermede beplant.

Einde 1885 hadden de hoornen reeds eene hoogte van 5 M., bij een

diameter van 12 cM. De helft van den aanplant werd op één stam

gehouden om het winnen van het product later gemakkelijker te

maken. De ondervinding heeft geleerd, dat dit zeer doelmatig was. In

1884 zag de aanplant er minder goed uit. Door het maken van grep-

pels tusschen de hoornen werd echter een gunstige uitwerking verkre-

gen. In 1885 bedroeg de hoogte 5 M. Eenige exemplaren werden afge-

tapt, het verkregen product bedroeg slechts enkele grammen. Ook bij deze

hoornen vindt men, wat de opbrengst betreft, zeer groote individueele

verschillen, waarop D r
. Burck vroeger reeds opmerkzaam maakte. 6jarige

planten gaven van 45— 120 gr. product. Een 20jarige boom in ’s Lands

Plantentuin gaf Dr
. Burck 925 gr. en 2 ’/

2
jaar later nog weer 780 gr.

caoutchouc. Proeven, die ik in den Cultuurtuin nam in 1890, op^e

toen $jarige hoornen gaven verschillen van 915 tot 50 gr. De boom
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die aan Dr
. Burck 120 gr. gegeven had gaf toen 272 gr. Uit

den boom, die in 1890 915 gr. gaf, kon ik een jaar later weer

560 gr. winnen. Slechts van de hoornen, die het meeste product

geven, worden tegenwoordig aan de aanvragers tjangkokkans verstrekt.

De cultuur van dezen hoorn is zeer gemakkelijk; zoowel door zaden

als door tjangkokkans en door stekken, die men zelfs zeer groot kan

nemen, laat hij zich vermenigvuldigen. Duizenden marcottes worden

jaarlijks van hier verstrekt. Men behoeft geen schaduw te geven.

In een geregelden aanplant kan men, bij behoorlijke snoeiing, de hoornen

op een afstand van 7—8 M. plaatsen. Men heeft bij Soebang aan-

plantingen, die in geregelde exploitatie zijn. De qualiteit van hel

caoutchouc van dezen boom is zeer goed.

Om het product te winnen, maakt men met een scherp bijltje, dat

zoodanig is vervaardigd, dat het niet diep in den boom kan dringen,

insnijdingen. Hier wordt gebruik gemaakt van een concaaf geslepen

bijltje. Onder den boom legt men eenige pisangblaren, om de enkele

neervallende druppels van het melksap op te vangen. Het meeste

stolt aan den stam en wordt eenige uren na het maken der insnij-

dingen met een scherp stukje bamboe verwijderd en in den vorm

van reepen door de werklieden afgeleverd, waarna men er ballen van

maakt. Laat men het door de werklieden zelven in den vorm van

ballen inleveren, dan verontreinigen ze het dikwijls opzettelijk. Het

oogsten van een pikol kost ongeveer /' 25.—

.

Het gebeurt wel, dat dit caoutchouc bij het bewaren door den

invloed van licht, lucht en warmte eenigszins kleverig wordt. Naar

het schijnt, kan bewaren onder water, dit bezwaar opheffen. Caoutchouc,

dat ik gedurende zeven maanden onder water (‘) bewaarde en daarna

droogde, vertoonde alle eigenschappen van verseb product.

Urostigiiia Iwgelii, lliq. (52,55). (
Caoutchouc). Vaderland:

West-Afrika.

In 1886 konden van twee in den Cultuurtuin voorhanden exem-

(') Men moet het water, dat zich kleurt, nu en dan ververschen, of wel eene kleine hoe-

veelheid chloroform of zwavelkoolstof erhij voegen.
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plaren, eenige jonge planten verkregen worden. De aanplant werd

door tjangkokkans herhaaldelijk uitgebreid en telt nu ongeveer 80

hoornen. Door stekken is de boom ook te vermenigvuldigen. Deze

caoutchouc leverende planten, die op een onderlingen afstand van

6 M. staan, groeien in het Buitenzorgsche klimaat zeer goed, echter

minder snel dan Urostigma elasticum. Een 7jarige boom, dien ik

onlangs liet aftappen, leverde 32 gr. caoutchouc, dat echter eenigszins

kleverig en weinig veerkrachtig is.

Uit 5 vijfjarige hoornen werd respectievelijk 15, 13 en 7 gr. verkregen.

Dit caoutchouc is bekend als Lagosrubber. In Engeland werden,

uit West-Africa aangevoerde, monsters onderzocht. Het bleek daarbij,

dat het in gevulcaniseerden toestand van goede qualiteit was. Dit

caoutchouc was als melksap in flesschen opgekocht. Het sap werd

door een doek gezegen, met eenig water vermengd en gekookt, daarna

voegde men hij de kokende vloeistof kalk, om het stollen te verge-

makkelijken. Het door mij gewonnen product was op den boom zelve

gestold en onderging geen andere bewerking dan wasschen in warm

water.

Vauilla aroma <ic*a. Swz. (75). (Vanille). Inheemsch in

Mexico.

In 1840 werden een 20tal vanilleplanten naar Indië gezonden,

die door de goede zorgen van Teijsmann zich welig ontwikkelden en

gemakkelijk lieten vermenigvuldigen. Zij bloeiden, maar gaven geen

vruchten — omdat het insect, dat in Mexico de bevruchting doet plaats

hebben, hier niet voorkomt — totdat Teijsmann, de vroeger reeds in

Europa gevonden, kunstmatige bevruchting toepasle. Met een renteloos

voorschot van de Regeering plantte hij vanille voor particuliere rekening.

De door hem aan de markt gebrachte vanille stond zeer goed aange-

schreven. Tegenwoordig levert een vanilleaanplant geen voordeelen

meer op, omdat de kunstmatig bereide vanilline, het geurige bestand-

deel der vanille, haar te zware concurrentie aandoet. Een aanplantin

Kravvang, 8 bouws groot, dekte ter nauwernood de kosten en onlangs

31
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is de cultuur daar gestaakt. Vanille heeft een zeer vochtig klimaat

noodig om te gedijen en goede bemesting om vruchten voort te

brengen. Men plant ze in de schaduw en daar het een klimplant is,

leidt men de ranken langs lallen. De voortplanting geschiedt door

ranken, die men van krachtige planten neemt. In het 3e jaar, bij

gebruik van groole ranken soms eerder, gaat de plant bloeien ; de bloemen

worden, met behulp van een dun rond stukje bamboe, dat punlig

toeloopt, bevrucht. Men vat de bloem aan, licht bet vlies, dat het

stuifmeel van den stamper scheidt op en drukt dan de beide geslachts-

organen zachtjes met de vingers samen. De vrucht, een hauw van

± 20 cM. lengte, wordt geplukt, vóór ze geheel rijp is. Van het aroma

bemerkt men dan nog niets. Urn ze voor de markt te bereiden kan

men ze even in kokend water dompelen en dan aan een draad geregen

in de lucht hangen ter droging. Als ze droog zijn bestrijkt men ze

met een weinig ricinusolie of wal nog beter heet te zijn, wrijft

men ze met een flanellen lapje met olijfolie, gedurende langen tijd.

Op Réunion en in Mexico volgt men een eenigszins andere bereiding.

De aanplant in den Cultuurtuin is nu ruim 3 jaar. Onlangs hebben

enkele planten gebloeid. De bevruchting van een groot aantal bloemen

is uitstekend gelukt en nu prijken die planten met eenige fraaie trossen

vanillevruchten.

Toamlzcia Kiihterranea, *. Tb.
(
Kaljang-Bogor). Vol-

gens Decaxdolle van Afrikaanschen oorsprong.

In den Cultuurtuin wordt jaarlijks van deze plant, wier peulen

onder den grond rijpen, telkens op ander terrein, soms op sawahs

in den oostmoesson, een kleine aanplant gemaakt. Op bet behoorlijk

bewerkte terrein, dat, zoo noodig bemest is, worden met den poolstok

telkenmale 2—5 zaden op een ouderlingen afstand van 0.9 M. uit-

gelegd. De zaden, die oliehoudend zijn, worden door de Inlanders

gegeten.
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Williighhcia. (S|»ec. tliv.)* ( Caoutchouc leverende klim-

planten).

In den Cultuurtuin vindt men, zeer waarschijnlijk lol bovenstaand

geslacht behoorende, de volgende nog niet gedetermineerde soorten:

Gimber kebo. (74, 87). Deze caoutchouc leverende klimplant werd

in 1885 door tusschenkomst van den Resident van Kediri ontvangen

en onder Schleichera trijuga en Eucalyptus alba geplant, waartegen

zij zich vrij goed ontwikkelde. Toch is de groei in het Buitenzorgsche

klimaat niet van dien aard, dat ik een aanplant zou durven aanbevelen.

Het product, waarvan ik enkele grammen door aftapping kon verkrijgen,

is van zeer goede hoedanigheid.

Gelah gilaan, (74) afkomstig uit de Padangsche bovenlanden. Hier-

van werden in 1882, in den Cultuurtuin 30 zaden, die in den Plan-

tentuin gewonnen waren, gezaaid. 22 er van kwamen op, en de jonge

plantjes werden tegen Eucalyptus alba aan geplant, opdat zij zich om

deze heen naar boven zouden kunnen winden. In 1885 hadden ze

een hoogte van 1.5 M. bereikt, en het daaropvolgend jaar reeds 4 M.;

de toename in dikte was gering. Het kostte moeite, om ze legen

de steunboomen te laten klimmen. Later, toen ze de lakken bereikt

hadden, ging het beter. Onlangs liet ik eenige hoornen aftappen.

Het dun vloeibare melksap stolde hij indamping op 100°. Ook door

sterken alcohol wordt het tol stolling gebracht. Het versch bereide

product is wit, doch krijgt bij ’t bewaren een geelachtige tint. Brengt

men het in warm water dan wordt het zeer plastisch ; hij de gewone

temperatuur is hel weinig veerkrachtig en heeft dan eigenschappen,

die het midden houden lusschen die van caoutchouc en gelah pertja.

Taboe en Tahoe taboe. (41). Deze caoutchouc leverende klimplanten

werden in 1886 door tusschenkomst van den Resident der Lampongsche

Districten ontvangen. Ze groeiden hier goed. De opbrengst aan

caoutchouc hij aftapping is echter zeer gering. Hel product is van

vrij goede qualileit.
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Tjoekangkang. (40). De zaden hiervan werden in 1886 van West-

Java, van den Controleur van Goenoeng Kentjana ontvangen. Het

is een klimmende en zich hier bijzonder sterk ontwikkelende plant, die

eveneens caoutchouc levert. Zij draagt groote vruchten, die bij het

maken van insijdingen ook een caoutchouc geven, dat echter kleverig is.

Het door aftapping uit de stengels verkregen product was een weinig

kleverig, en minder veerkrachtig dan dat uit gimber kebo.

Wiea Ilays, Ij. (en variëteiten). (M. Djagoeng). Het Vader-

land ervan is Amerika.

De mais heeft zich na de ontdekking van Amerika snel over de

geheele wereld verspreid.

Uitermate talrijk is het aantal variëteiten, die er van bestaan. In

1871 en ’72 ontving ’s Lands Plantentuin een aantal uit Amerika, die

naar verschillende plaatsen gezonden werden. Bij goede bemesting

slaagden de groote soorten het best. Men moet goede zorg aan de

keuze der zaden besteden, anders gaan de soorten achteruit. De

proeven in den Cultuurtuin leerden
, dat middelmatig groote zaden,

uit het midden der klossen, de besle productie geven. Sommige

soorten gaven op Tjibodas (1500 M.) zelfs betere resultaten dan in

Amerika verkregen worden. Men moet hierbij echter niet vergeten,

dat de opbrengst van een honderdtal zaden omgerekend werd in

opbrengst per bouw (0.72 H. A.).

In Buitenzorg verkreeg men in 1876 een goede uitkomst bij

planting op de volgende wijze. In elk plantgal legt men het dubbel

aantal zaden van het getal planten, dat men later wil laten slaan.

De krachtigste planten laat men vruchtdragen en de andere helft

snijdt men, als ze nog jong zijn, af en gebruikt ze voor veevoeder.

De oogst is dan 2'/
2
maal grooter dan anders. Rijenbouw is voor

mais niet voordeelig. Volgens Dr
. Schepper is de beste plantwijdle

die, waarbij elke plant over 0.1—0.2 M 2 oppervlakte te beschikken heeft.

Het weer heeft steeds grooten invloed op de productie. De volgende
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cultuuraanwijzing wordt bij het verzenden van zaden van wege ’s Lands

Plantentuin gegeven.

Liefst een maand voor hel planten den grond diep bewerken.

OnmiddellLjk vóór liet planten den grond gelijk en dc kluiten lijn

maken. Zaaien 2.5 M. diep., op 0.9 M. omleidingen afstand, telkens

drie zaden bij elkander.

Zijn de planten 7.5 cM. boog, dan wieden. Is de boogie 50 cM.,

weder wieden, den grond oppervlakkig bewerken en de aarde rondom

den voet der planten goed aanhoogen.

Weder aanhoogen wanneer de topbloemen (mannelijke bloemen)

zich gaan ontwikkelen; tevens wieden.

Wekelijks worden er variëteiten van mais ter zaadwinning in den

Cultuurtuin op verschillende terreinen, meest in den groententuin

uitgezaaid. Bovendien wordt jaarlijks eene grootere hoeveelheid als

tweede gewas op sawahs geplant.





I





AANPLANTINGEN IN DEN CULTUURTUIN (').

1. Lepidadenia Wightiana, Nees.

2. Anacardium occidentale. L. (Djamboe monjet).

5.

Cinnamomum zeylanicum, Breyn. (Kajoe manis; kaneel).

4. Fourcroya gigautea, Vent. (iMaurilinshennep).

Calotropis gigantea, R. Br. (Badoeri).

5. Coflea liberica, Buil. (Liberiakoffie).

6. Caesalpinia coriaria, Willd. (Divi-divi).

7. Calotropis gigantea, R. Br. (Badoeri).

Indigofera soorten. (Indigo).

8. Audropogon muricatus, Relz. (Akar wangi).

Andropogon Iwarancusa, Rxb. (Roempoet sereh wangi).

Andropogon Schoenanthus, L. (Roempoet sereh).

Parkia speciosa, Hsskl. (Pete).

Amomum Cardamomum, L. (Kapol; cardamora).

Eletlaria Cardamomum, White. (Kapol sabrang; cardamom).

Kaempferia rotunda, L. (Temoe koentji).

Alpinia Galanga, Sw. (Lankwas; galantwortel).

Alpinia malaccensis, Rosc.

Maranta indica, L. (Arrowroot).

Orthosiphon stamineus, Benth. (Koemis koetjing).

Gossypium spec. (Kapas; katoen).

Erylhroxylon bolivianum, Brck. (Coca).

Cassia alata, L. (Daoen koerap).

Tanghinia venenifera, Poir.

9. Coffea liberica, Buil. (Liberiakoffie).

10.

Swietenia mahagoni, L. (Mahoniehout).

(*) De cijfers geven de vakken aan (zie kaart).
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11. Tijdel. Euclilena luxurians, Durieu. (Téosinte).

» Sesamura indicum, D. C. (Widjen).

» Folygala oleifera, Heckel. (Boterplant).

» Corchorus capsularis, L. (Goeni; jute).

» Corchorus olitorius. (Goeni; jute).

» Ocimuni basilicum, L. (Selasih).

12. Dryobalanops aromatica, Gaertn. (Baroskamfer).

15.

Palaquium horneense, Brck. (Getali pertja).

14. Palaquium oblongifolium, Brck. (Getab pertja).

15. Dryobalanops aromatica, Gaertn. (Baroskamfer).

16. Dryobalanops aromatica, Gaertn. (Baroskamfer).

17. Palaquium gulta, Brck. (Getah pertja).

18. Palaquium Treubii (parvifolium), Brck. (Getab pertja).

19. Galactodendron utile, H. B. K. (Koehoorn).

Dryobalanops aromatica, Gaertn. (Baroskamfer).

20. Solandra grandiflora, Sw.

21. Palaquium Treubii, Brck. (Getab pertja).

22. Thea assamica, Grill'. (Assamthee).

25.

Theobroma bicolor, Humb. et Bonpl. (Cacao).

24. Ancistrocladus Vahlii, Arn.

25. Payena Leerii, Brck. (Getab pertja).

26. Thea chinensis, Siras. (Cliin. of Javathee).

27. Theobroma Cacao, L. (Cacao).

28. Popowia pisocarpa, Endl.

Cepbaelis Ipecacuanha, A. Rich. (Braakwortel).

29. Musa spec. (Pisang).

50. Eusideroxylon Zwageri, Teijsm. en Binn. (Ijzerhout).

51. Musa mindanensis, Rmph. (Koffo; Abaca; Manillahennep).

52. Kopsia flavida, BI.

55.

Strophanthus dichotomus, ü. C.

54. » » » »

55. Shorea stenoptera, Brck. (Tengkawang).

56. Isoptera borneensis. Schelf. (Terendak).

57. Albizzia moluccana, Miq. (Djeungdjing laoet).

58. Castilloa elastica, Cerv. (Caoutchouc).
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39. Castilloa elastica, Cerv. (Caoutchouc).

40. Willughbeia spec. (Tjoekangkang).

Piper nigrutn van Djohor. (Peper).

41. Willughbea spec. (Tahoe, tahoe tahoe).

Cuheba officinalis, Miq. (Kemoekoes; rinoe; staartpeper).

42. Cynometra spec.

43. Carica Papaya, L. (Papaja).

44. Acrocarpus fraxinifolius, Arn. (Madang pari).

45. Cola acurainata, Horsf. et Berm. (Cola).

46. Ficus glomerata, Roxb.

47. Paspalum (Brazilië). (Voedergras).

47 a
. Bengaalsch gras. (Voedergras).

48. Haematoxylon Cainpechianum, L, (Campèchehoul).

49. Marsdenia tinctoria, B. Br. (Berg- indigo).

Eriodendron anfractuosum, I). C. (Randoe; kapok).

Chavica Melamiris, Miq. (Karoek manoek).

50. Panicum spectabile, Nees? (Voedergras).

51. Braziliaansch gras. (Voedergras).

52. Urosligma Vogelii, Miq. (Caoutchouc).

53. » » » »

54. Boomgaard.

55.

56. Coffea liberica. Buil. (Liberiakolfie).

57. Colfea arabica, L. (Variëteiten en soorten). (Koffie).

58. Indigofera tinctoria, L. (Indigo).

Hedysarum spec. •

Pogostemon Patchouly, Peil. (Dilem; Patchouli).

Boehmeria spec. div. (Rameh).

59. Erythroxylon Coca, Lam. var. Spruc., Brck. (Coca).

60. Ricinus communis, L. (Djarak).

61. Elaeis guineensis, L. (Oliepalm).

Hevea brasiliensis, Muell. Arg. (Pararubber).

Castilloa elastica, Cerv. (Caoutchouc).

Erythroxylon Coca, Lam., var. Spruc., Brck. (Coca).

62. Collëa liberica, Buil. (Lib. koffie).
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63. Coffea arabica, L. (variet.) (Koffie).

64. » » ( » ).

Cephaelis Ipecacuanha, A. Rich. (Braakwortel).

63. Carica Papaya, L. (Papaja).

Eucalyptus robusta. Sin.

66. Cedrela odorala, L.

Alangium sundaimm, Miq.

67. Coffea arabica, L. (Koffie).

» liberica, Buil. (Liberiakoffie).

68. Myristica fragrans, Hoult. (Pala; nootmuskaat).

69. Coffea arabica, L. (Koffie).

Theobroma bicolor, Humb. et Bonpl. (Cacao).

Coffea bengalensis, Rxb. (Koffie).

» arabica, L. (Koffie).

70. Urostigma elasticum, Miq. (Karet; caoutchouc).

Morinda cilrifolia, L. (Tjaugkoedoe).

Myroxylon toluiferum, D. C. (Tolubalsem).

71. » peruiferum, A. Rich. (Perubalsem).

72. Cocos nucifera, L. (Kalapa; kokospalm).

75.

Urostigma elasticum, Miq. (Karet; caoutchouc).

74. Eucalyptus alba, Reinw.

Landolphia Watsoniana, H. B. K ? (caoutchouc).

Willughbeia spec. (Getab gitaan; » ).

75. Cedrela serrulala, Miq. (Soerian).

Chavica densa, Miq. (Tjabe djavva).

Chavica Melamiris, Miq. (Karoek raanoek).

Vanilla aromatica, Swz. (Vanille).

Smilax syphilitica, H. et B. (Sarsaparille).

Theobroma Cacao, L. (Cacao).

76. Hevea brasiliensis, Muell. Arg. (Caoutchouc).

77. Cedrela fissilis, Veil.

Uncaria Gambir, Rxb. (Gambir).

78. Piper nigrurn, L. (Peper).

79 .
» n n n

Cubeba officinalis, Miq. (Kemoekoes; staartpeper).
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80. Manihot Glaziovii, Muell. Arg. (Cereararubber).

81. Palaquium rostratum, Brck.

82. Eucalyptus pilularis, Sm.

Erythroxylon Coca, var. Spruceanum, Brck. (Coca).

85.

Theobroma Cacao, L. (Cacao).

84. Coffea arabica, L. (var.) (Koffie).

85. » i> n n j>

86. Caryophyllus aromaticus, Trnf. (Tjengkeh; kruidnagelboom).

Caesalpinia arborea, Zoll.

Sopbora tomentosa, L. (Bid ji oepas).

87. Schleichera trijuga, Willd. (Koesambi).

Willughbeia spec. (Gimber kebo).

88. Coffea arabica, L. (Koffie).

89. » » » »

Antiaris toxicaria, Leseb. (Anljar, pohon oepas).

90. Elaeis guineensis, L. (Oliepalm).

91. Theobroma bicolor, Humb. et Bonpl. (Cacao).

Pithecolobium Saman, Bentli. (Regenboom).

92. Acacia Catechu, Willd. (Calechu).

95. Stenolropis Broteroi, Hsskl.

Calpicarpum Roxburghii, G. Don.

Ricinus communis, L. (Djarak).

94. Chloroxylon Swietenia, D. C. (Saüjnhout).
i

95. Enkele exemplaren van:

Colubrina ruffa.

Dipterocarpus sp. Bliloeng.

Hopea sp.

Isoptera borneensis, Scheff.

Shorea eximia, Scheff.

96. Enkele exemplaren van :

Alphitonia moluccana, T. et B.

Cinnamomum sintok, BI.

Colubrina ruffa.

Croton sp.

Diospyros discolor, Willd.
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Dipterocarpus sp. Blitoeng.

» » Bangka.

Elaeodenclron inelanocarpum.

Garcinia sp.

Guajacuin olïicinale, L.

Gynocardia odorata, Roxb.

Magnolia fusoata.

Mangifera sp.

» » Blitoeng.

Mischodon sp.

» zeylanicum, Thw.

Myristica sp. Bangka.

» » Borneo.

» succedanea, Rw.

Nepheliura long-yan, BI.

Pithecolobium Saman, Benth.

Quercus sp.

Rlnis sp. Billiton.

Sideroxylon sp. Mauritius.

97. Enkele exemplaren van:

Antiaris toxicaria, Lesch.

Canariura sp.

Capura alata, BI.

Castanospermmn australe, A. Cunn.

Cedrela odorata, L.

Chloroxylon Swietenia, D. C.

Cinnamonium sp.

Connarus sp. Borneo.

Erythrina sp.

Evia borbonica, Lam.

Garcinia Roxburghii, W. et A.

Gonystylus Miquelianus, T. et B.

Hura crepitans, L.

Lagerstroemia sp.

Mammea africana, L.
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Meliacea. Nepal.

Pahudia javanica.

Pericopsis Mooniana.

Podocarpus sp.

Pterocymbium sp.

Sapotacea. Sumatra.

Sindora siamensis.

Spathodea campanulata, Beauv.

Sterculia sp. St. Paul.

Terrainalia sp.

Urostigma Vogelii, Miq.

Wormia subsessilis, Miq.

98. Enkele exemplaren van:

Cinnamomum Cassia, BI.

o sp.

Durio sp. Sumatra.

» » Bangka.

Elaeodendron Roxburghii.

Hura crepitans, L.

Pterocarpus saxatilis, Rmph.

Sterculia sp.

Terminalia melanocarpa.

99. Kweekerij en Pepinières.

100.

Afdeeling voor Pbarmaceutiscbe gewassen. (Zie uitvoerige lijst

der planten hierachter).



LIJST VAN DE PLANTEN, DIE IN DE VOOR PHARMACEUTISCHE

GEWASSEN BESTEMDE AFDEELING (100) VAN DEN

CULTUURTUIN GEKWEEKT WORDEN (').

.

Abelmoschus moscliatus, Mnch F. 5

Aberia calïa ,
Hochst A. 19

Abrus praecatorius, L A. 45

Acalyplia densiflora, BI A. 18

Achyranlhes aspera, L C. 4

Acorus lerrestris, Ruraph D. 55

Actinorhylis calapparia, Wendl E. 12

Adenosleraraa ovatura, Miq H. 5

Aegle marmelos
,
Corr. A. 14

Agati grandiflora, Desv A. 17

» » , » /S (1. coccineis A. 22

Ageratum conyzoides, L . . B. 1

Aleurites raoluccanum
,
Willd E. 3

Allium ascalonicura, L F. 11

Alocasia metallica , S. . . D. 48

Aloë barbadensis, Mili C. 10

Alpinia Galanga, Sw 1). 6

» nulans, Rosc D. 7

Alyxia slellata, B. et S A. 48

Amomum Cardamomum, L !). 22

>» » » var. rubescens 1). 25

» dealbatum , Roxb H. 25

» aculealum ,
Roxb I).

57

(*) De letters achter de namen geven het vak aan waarin de plant voorkomt (zie kaart),

de cijfers de plaats waarop zij daar te vinden is.
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Anacardium occidentale, L D. 32

Ancistrocladus Vahlii, Arn A. 41

Andira inermis, H. B. K J. 19

Andropogon Scboenanthus ,
L C. 13

Anellmm graveolens, L O. 1

Anona reliculata
,

L A. 25

» squamosa, L A. 34

Anliaris toxicaria, Lesch A. 16

Antidesina Bunias, Spreng D. 42

Ardisia fuliginosa
,
BI A. 1

Areca Catechu, L E. 11

Arenga saccharifera, Labill. E. 18

Argyreia argentea, Miq I. 26

Arlantlie elongata, Miq B. 9

Artemisia indica, Willd B. 5

Asplenium esculentum, Presl F. 21

Bauliinia acuminata, L 1. 40

Bidens leucantha, Willd B. 4

Bixa Orellana, L A. 3

Boehmeria nivea, Gaud F. 17

Borassus flabelliformis, L E. 2

Bragantia tomentosa, BI B. 2

Briedelia lanceolata, Krz A. 2

Brucea sumalrana, Boxb A. 43

Caesalpinia pulcherrima ,
Sw I. 57

» sappan, L I. 9

Cajanus indicus, Spr C. 19

Callicarpa longilblia, Lam B. 6

Calopbyllum Inophyllum, L . D. 43

Calosantbes indica
,
BI D. 29

Calolropis gigantea, R. Br B. 18

Cananga odorata, H. f. et T E. 17

Canarium commune, L E. 33
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Canna coccinea, Ait D. 1

» glauca, L D. 2

Capsicum fastigiatum, Hl • F. 19

Carica Papaya, L H. 26

Caryophyllus aromaticus, Trnf A. 21

Cassia alala, L C. 8

» Fistula, L E. 59

» Tora, L C. 11

» javanica, L E. 58

Cedrela febrifuga, BI D. 59

Cephaelis Ipecacuanha, A. Ricli B. 16

Cerbera Odollam, Hmlt E. 19

Chavica Betle, Miq. ... A. 30

» densa, Miq A. 59

» Melamiris, Miq B. 21

» officinarum, Miq A. 47

Chloranthus oflicinalis, BI B. 11

» serratus, R. et S B. 20

Cibotium assamicum, Hook F. 22

Cicca disticha, L I. 36

Cinchona succirubra, Pav A. 25

Cinnamomum Burmanni, BI E. 20

» Camphora, F. Nees. el Eberm E. 45

» Cassia, BI E. 52

» culitlawan, Nees E. 51

» javanicum, BI E. 46

» sintok, BI E. 47

» zeylanicum, Breyn E. 30

Citrus inedica, L A. 6

Clausena excavala, Burm A. 24

Cleghornia cymosa, R. W... A. 32

Clerodendron serratum, Spr F. 12

Clitoria ternatea, L A. 9

» » ,
» var. fl. albis A. 10

Cocculus unibellalus, Std I. 28
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Coffea bengalensis, Roxb H. 8

Coix Lacryma, L B. 8

Coleus atropurpureus, Bth.. G. 6

» carnosus, Hsskl G. 7

» tuberosas, Bth G. 17

Colocasia antiquorum, Schtt. var. Ilava D. 3

» » ,
» » viridis D. B

Conyza balsamifera, L . . .

.

F. 7

» indica, BI F. 10

Cordia bantamensis, BI E. 24

» suaveolens, BI E. 25

Coriandrum sativum, L G. 4

Costus speciosus, Sm D. 46

Covellia hispida, Miq D. 50

» microcarpa, Miq H. 6

Crataeva magna, D. C D. 9

Crinum asiaticum, L F. 4

Croton Tiglium, L I. 13

Cubeba ofïicinalis, Miq A. 29

Curcas purgans. Mok I. B

Curcuma longa, L E. 26

» » » var. minor E. 14

» viridiflora, Roxb E. 13

» Zeodaria, Rosc E. 28

» Zerumbet, Roxb E. 27

Cyclea peltata, Spr I. 11

Datura alba, N. ab E F. 23

» fasluosa, L F. 24

Desmodium strangulalum, W. et A C. 12

» trichocaulon, D. C C. 13

» triflorum, D. C C. 3

» » » » var. minor C. 6

Dichroa Cyanitis, Miq B. 23

Dilivaria ilicifolia, Juss D. 34

32
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Dioscorea alala, L A. 11

Dryobalanops aromalica, Gaertn E. 1

Dymzewiczia graminea, Horan H. 11

» margiuata, Horan . . H. 2

Dysoxylum densiflorum • ... D. 28

Eclipta alba, Hsskl

Elaeis guineensis, L

Elaeodendron Roxburghii

Elephantopus scaber, L

Elettaria Cardamomum, White.

» coccinea, BI

» speciosa, BI

Eleusine coracana, Pers

» indica, Gaerln

Embelia Ribes, Burm

Entada monoslachya, I). C

Eriodendron anfractuosum, D. C

ETioglossum edule, BI

Erythroxylon bolivianum, Brck

» Coca, Lam. var. Spruceanum, Brck

Eupalorium Ayapana, Vent

» chinense, L

Euphorbia antiquorum, L

» pilulifera, L.

» thymifolia, Burm

» Tirucalli, L

» trigona, Haw

G. 8

E. 15

D. 8

H. 15

l). 24

D. 12

D. 20

H. 18

H. 25

I. 6

I. 25

E. 21

A. 15

I. 2

I. 1

F. 9

F. 8

H. 14

G. 11

G. 2

H. 21

H. 16

Feronia Elephantum, Corr F. 6

Ficus ampelas, Burm A. 33

Flacourlia Rukam, Z. et M I. 20

Garcinia Mangoslana, L. A. 36

Gendarussa vulgaris, Nees F. 20



499

Gossypium vitifolium, Lam B.

Graptophyllum hortense, Nees E.

Grewia affinis, Hsskl . D.

Guajacum officinale, L B.

Guilandina Bonduc, L A.

Gynandropsis pentaphylla, D. C C.

Gynura batorensis, Rchb C.

Haematoxylon Campechianum, L A.

Hedychium Roxburghii, BI D.

Helmia hirsuta, Kth A.

Hernandia sonora, L E.

Hippocratea indica, Willd A.

Hura crepilans, L E.

Hydrocotyle sundaica, BI G.

Hygrophila obovata, Nees C.

Hypaphorus subumbrans, Hsskl E.

Indigofera Anil, L C.

Ipomoea peltata, Chois A.

Jasminum glabriusculum, BI A.

» Sambac, Ait • F.

Kaempferia Galanga, L Ü.

» rotunda, L D.

Kalanchoe laciniata, D. C F.

Kickxia arborea, BI A.

Kleinhovia hospita, L E.

Lactuca indica, L C.

Lagerstroemia Reginae, Roxb D.

Laurus nobilis, L B.

Lawsonia alba, Lam F.

21

2

45

25

15

5

25

27

47

12

22

44

16

15

7

10

17

8

46

18

55

19

5

7

9

1

26

17

14
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Lepidadenia Wightiana, Nees A. 26

Leucas linifolia, Spr B. 7

Mamraea araericana, L I. 4

Manihot ulilissima, Pohl H. 12

Maranla arundinacea, L D. 10

» indica, L D. 11

Marsdenia tincloria, R Br I. 24

Mazus rugosus, Lour G. 14

» laevifolius
,

BI G. 15

Medinilla radicans, BI A. 37

Melaleuca Cajeputi, Roxb D. 17

Menlba javanica, BI B. 13

Michelia parviflora, Deless F. 13

Mikania Guaco, Bonpl H. 13

» voliibilis, Willd I. 23

Mimusops Elengi, L I. 59

Monoceras lanceolatum, Hsskl D. 15

Moringa pherygosperma
,
Gaertn A. 5

Morus nigra, L A. 4

Musa Clifibrtiana, L E. 4

» Buraphiana, Krz E. 5

» » » var. sapienlum E. 36

Myroxylon, spec I. 15

Myxupyrum nervosum, BI J. 29

Nasturtium diffusurn, Ü.C G. 9

Nicoliana Tabacutn, L H. 25

Nyclanlbes arbor tristis, L A. 20

Ocimum basilicum, L C. 22

» canum, Sims C. 18

» sanctum, L C. 20

Ophioxylon serpentinum, L B. 19

» trifolialum, Gaerlu B. 22
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Oreocnide major, Miq I. 38

Orthosiphon petiolaris, Miq F. 16

Oxalis corniculata, L G. 3

Pachyrrhizus angulatus, Rich A. 50

Paederia i'oetida, L I. 22

Pangium edule, Rnwdt E. 8

Parkia africana, R. Rr E. 42

Phyllanthus quadrangularis, Klein G. 12

Piper nigrum, L A. 38

Plantago asiatica, L H. 17

» major, L H. 1

Plumeria acutifolia, Poir I. 21

Pogostemon Patchouly, Pellet H. 20

Polygala javana, D. C C. 25

Portulaca quadrilida, L G. 16

Potomorphe subpellata, Miq B. 10

Premna parasitica, BI E. 25

Pteroloma triquelra, Bth C. 2

Pterocarpus indicus, Willd E. 41

» saxatilis, Rumph E. 40

Punica granatum, L A. 42

Quassia amara, L I. 33

Quercus bancana, Scheff D. 41

» spicata, Sm D. 38

» thelecarpa
,
Miq D. 40

Quisqualis indica, L 1. 12

Rhinacanthus communis, Nees H. 9

Richardsonia scabra, St. Hil G. 10

Ricinus communis, L B. 12

» » » var B. 15

Ruellia bicolor, BI H. 19

Ruta graveolens, L H. 22
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Salnialia malabarica, S. et E D. 13

Samadera indica, Gaertn I. 14

Sapindus Rarak, D. C I. 18

Sarcocephalus cordatus, Miq D. 14

Sauravia cauliflora, D. C I. 35

Saxifïaga sarmentosa, L H. 24

Sesamum indicura, D. 0 . ... H. 10

Sesbania aegyptiaca, Pers A. 35

Siegesbeckia orientalis, L C. 9

Sinapis alba, L F. 1

Sindora siamensis E. 37

Smilax china, L A. 31

» leucophylla, BI A. 40

Solandra grandiflora, Sw A. 52

Solarium Mebmgena, L C. 16

» verbascifolium, L C. 14

Sophora tomentosa, L F. 15

Spalholobus ferrugineus, Blh .... I. 8

Spigelia anthelraia, L B. 5

Spilanthes fusca, Hort. Par G. 18

» oleracea, Jacq G. 5

Strychnos nux vomica, L D. 44

Styrax Benzoin, Dryand D. 16

Symplocos odoratissima, BI I). 13

Syzygium jambolanum, Miq D. 27

Tamarindus indica, L E. 43

Tanghinia venenifera, Poir I. 34

Tetracera rigida, BI ...

.

A. 49

Thea chinensis, Sims I. 3

Tbeobroma bicolor, H. et Bonpl ... I. 16

» Cacao, L I. 17

Tinospora crispa. Miers I. 10

Uncaria Gambir, Roxb A. 51
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Vernonia Zolliugeriana, Schultz B. 14

Vitex Irifolia, L H. 4

Vitis adnata, Wall I. 45

» discolor, BI I. 52

» indica, L I. 42

» lanceolaria, Wall....; I. 51

» trifolia, L I. 41

» vinifera, L I. 30

Zanlhoxylon glandulosum, T. el B I. 7

Zingiber cassumunar, Roxb E 56

» officinale, L E. 29, 55

» » » var. amarum E. 34



REGISTER.

Aardnoot 390.

Abaka 446.

Acajougom 387.

Acajounoten 387.

Accrarubber 439.

Aceton 433, 440, 442.

Akar wangi 389.

Anacardiumzuur 387.

Analto 392.

Antiarine 390.

Antjar 590.

Areuj taroera 443.

Arrowroot 442.

Assamthee 475.

IB_

Badoeri 397.

Basilicumolie 451.

Baroskamfer 418

Beurre du Gabon 465

Bixine 393.

Blauwzuur 453, 440, 442, 467.

Boengkil 591

Borneol 419.

Boterplant 465.

Braakwortel 403.

o_

Cacao 475, 476.

Cacaoboter 477.

Cachou 383

Caffeïne 411, 414, 415, 475.
|

Campèche hout 431.

Caoutchouc 397, 401, 427, 432,

439, 479, 480, 481, 485.

Cardamoras 387, 421, 422.

Cardamomum excelsior 422.

Cardol 387.

Carobae (valsche) 464

Carpaïne 398.

Cassave 440

Castorolie 467.

Catechine 383, 478.

Catechinelooizuur 383, 478.

Catechu 383.

Cerberine 418.

Cereararubber 439.

Chavica Belle 405.
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Cinnamylcocaïne 424.

Citronellaldehyde 388.

Ok

Citronellaolie 388.

Coca 425.

Cocaïne 424.

Cola 414.

Coprah 407.

Cutch 585.

Cysticine 470.

HD_

Dadap minjak 434.

» serep 434.

Galantwortel 386, 387.

Galingum 392.

Gambir 478.

Gember 386.

Getah gitaan 483.

Getah pertja 454, 457, 458, 459,

460.

Gimber kebo 467, 483.

Goeni 415.

Gras-Bazilaansch 461.

» Bengaalsch 460, 462,

» Solo 434.

Daoen koerap 400.

IEÏ_

Dilem 468.

Divi-divi 395.

Hevea spruceana 453.

üjagoeng 484.

Djagoeng tjetik 470.

Djamboe monjet 387.

Djarak 467.

Djeungdjing 385.

» laoet 384.

Indigo 435, 445.

Indigotine 437.

Ipecacuanha 403.

Djoear 400.

IEL

Eugenol 400, 406.

Emetine 404.

Javacassave 441, 442.

Javathee 473.

Jute 415.

F.

Foelie 445.

Kajoe manis 405.

Kalapa 407.
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Kamfer 406.

Kaneel 405.

Kaneelolie 406.

Kapas 430.

Kapok 422.

Kapol 387.

Kapol sabrang 421.

Karet 479.

Karoek manoek 404.

Kasoemba kling 392

Katb 383.

Katjang-Amerika 390.

» Bogor 482.

» Djepoen 429.

» kadele 429.

» Mozambique 390.

» soeoek 390.

» tanah 390.

» waspada 390.

Katoen 430.

Kemoekoes 417.

Ketan 451.

Ketela 391.

» djendral 440.

Klapperolie 407.

Koeboom 428.

Koemis koetjing 454.

Koesambi 467.

Koffie Java- 408.

» Liberia- 412.

» Bengaalsche 411.

Koffo 446.

Kokosnoot 407.

Kokosolie 407.

Kruidnagelen 599.

Kruidnagelolie 400.

X-i_

Lada 462.

Lagosrubber 481.

Langkwas 386.

Lantjoran 436.

Lemongrassolie 589.

Liberiakolïie 412.

Lohor 437.

UVE_

Maceen 445.

Madang'pari 384.

Mais 484.

Makasarolie 467.

Mahoniehout 472.

Mangkoedoe 444.

Manillabennep 446.

» tabak 447.

Mauritiushennep 428.

Mindi 443.

Moernagelen 400.

Morindine 444.

Muscaalboter 445.

Muscaatnoten 445.

Myristicine 445.

Myristicol 445.

HNT_

Njatoh balam bringin 460.
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Njatoh balam tembaga 458.

Nicotine 449.

o_

Oebi dangdur 440.

Oepas bidji 470.

Oliepalm 420.

Olifanlsluizen \V. I. 587.

Orelline 595.

Orlean 392.

I3,

Padi 451, 453.

Pala 444.

Palmolie 421.

Papaja 398.

Papayotine 398.

Pararubber 432.

Patat sagoe 442.

Patchouli 465.

Pedes 462.

Peper 462.

Perubalsem 449.

Petah-petah 396.

Pete 461.

Pisang 447.

Piperine 463.

Plantwijdte 382.

Pohon oepas 390.

IR,_

Randoe 422.

Rameh 393.

Regenboom 464.

Reuzenpapaja 399.

Hicinusolie 467.

Rinoe 417.

Roempoet sereh vvangi 588.

Rijst 451.

S-

Salsa 469.

Saponine 475.

Sarsaparilla 469.

Satijnhout 405.

Selasih 451.

Sengon 585.

Sereh 389.

Soeren 403.

Soerian 403.

Sojaboom 428.

Sorghum 471.

Staartpeper 417.

Strophanthine 472.

T_

Tabak 447.

Tahoe 483.

Tahoe taboe 485.

Tanghinine 475.

Tangkalak 439.

Taroem 435.

Taroem akar 443.

Temoe koentji 458.
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Tengkawang 437, 468.

Teosinte 426.

Terendak 457.

Thee 475.

Theobromine 415, 477.

Titen 435.

Tjahe areuj 404.

Tjabe djawa 404.

Tjangkoedoe 444.

Tjangkokkans 401.

Tjaoe 447.

Tjantik 447.

Tjengkeh 399.

Tjere 541, 453.

Tjoekangkang 484.

Tolubalsem 450.

Vanille 481.

Vanilline 481.

•w.
Widjen 467

Wonderolie 467.

Worlelknolletjes der Leguminosae

385, 386, 591, 595, 396, 464.

I<T_

Ijzerhout 427.

Z_

Zonnebloem 435.



Bijlage I.

BEHOORENDE BIJ DE KAART VAN DEN BERG-TUIN

'MET BOSCH TE TJIBODAS.

Zooals hierboven, op bladzijde 30, is medegedeeld, ging in 1866

bet geheele terrein van den bergtuin te Tjibodas, over aan : ’s Lands

Plantentuin.

Daar de voornaamste beteekenis van Tjibodas daarin ligt, dat bet

een station is voor de bestudeering, in verschillende opzichten, van

bel oorspronkelijk woud, werd bij Gouvernements-Besluil van 17 Mei

1889, aan ’s Lands Plantentuin toegevoegd en onder bet beheer van

den Directeur dier instelling geplaatst

:

«Hel boven de bergluinen te Tjibodas op de Noordwestelijke helling

van hel Gedeh-gebergle gelegen bosehtenein”

.

Dit boschterrein is groot ruim 598 bouws of ongeveer 280 hectaren.

Het tuin terrein te Tjibodas beslaat eene oppervlakte van ruim 43

bouws of ruim 31 hectaren.

In 1891 werd de nieuwe woning, met laboratoriumzaal, in gebruik

genomen (zie kaart der platte gronden en Bijlage II).

Zooals ook op de kaart is aangeduid, geven de cijfers de hoogte

van eenige plaatsen aan, uitgedrukt in Rhijnlandsche voeten ; 1 Rhijnl.

voet = 0,51 Meter.



Bijlage I[.

LEGENDA VOOR DE „PLATTE GRONDEN DER GEBOUWEN VAN

’S LANDS PLANTENTUIN TE BUITENZORG”.

MUSEUM.

o. Herbariumzaal, waarin zich beneden de voorwerpen op spiritus,

benevens de carpologische en technische collectie bevinden.

b. en b 1

. Bibliotheek.

c. Kamer van den Adjunct Directeur, tevens Chef der I
s,e Afdeeliug

«Herbarium en Museum”.

(I. Werkkamer van den Conservator Herbarii.

e. Glasmagazijn.

/. Privaten.

GROOT BOTANISCH LABORATORIUM.

a. Werkzaal ter beschikking der bezoekers; de vijf werktafels zijn

met de cijfers 1 tot 5 aangegeven.

b. Donkere kamer voor physiologische experimenten.

c. Bergplaats en koflerkamer.

tl. en c. Gasfabriek.

f. Gashouder.

AGRICULTUUR-CHEMISCH LABORATORIUM.

a. Kamer van den Chef der IIfde Afdeeling.

b. Donkere kamer.
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c. Weegkamer.

d. Groote werkzaal.

e. Klein werkvertrek.

f.
Kamer voor elementair analyses.

g. Kuimte voor distillatie.

/(. Magazijn van glaswerk en chemicaliën.

i. en j. Gasfabriek.

k. Gashouder.

PHARMACOLOGISCH LABORATORIUM.

a. Groot werkvertrek.

b. Klein werkvertrek.

c. Weefkamer en glasmagazijn.

d. Magazijn van chemicaliën en planlenstofl’en.

e. Droogruimte.

f.
Gelegenheid voor distillaties.

BUREAU EN KLEIN BOTANISCH LABORATORIUM.

a. Archiefkamer.

b. Kamer van den Directeur.

c. Wachtkamer.

d. Kamer van den Commies (Chef de Bureau).

e. Kamer van den klerk.

f. f', I
2

. Bediendenkamers.

g. Magazijnvertrek.

h. Bergplaats voor kisten,

t. Privaat.

«. Laboratorium van den Chef der ll
de Afdeeling.

j3. Glasmagazijn.

7 . Bergplaats voor spiritus.

Kweekinrichting ten dienste der botanische Laboratoria.
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PHOTO-ZINCOGRAPHISCH ATELIER.

a. Teekenkamer.

b. Kamer voor zincographie.

c. Opneemkamer.

d. Magazijn.

e. Donkere kamer.

f.
Donkere kamer ter beschikking der bezoekers van bet groot

botanisch Laboratorium.

HUIS MET LABORATORIUM TE TJIBODAS.

a. Werkzaal met vier werkplaatsen.

b. Zitkamer.

c. d, e en f. Slaapkamers.

g. Eetkamer.

(De bijgebouwen zijn op dezen platten grond weggelaten).



TE

TJIBODAS.
















